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মযারিরিক পহারটল 
  
০১. ম্যাজিজিক হ াটেল 
  
আম্ার ম্টি  য়, ইংলযাটের হকাি েমু্দ্রতীরব্তযী শ রই অন্তত দজিটে হেন্ট লু-র ম্ত 
আকর্যেীয়ভাটব্ েুন্দর িয়। িলি েম্রাজ্ঞী। এটকব্াটর জিক িাটম্ই ডাকা  য় 
অঞ্চলোটক। আর হেন্ট লু আপিাটক অজিব্ার্যভাটব্ই ম্টি করাটব্ ফরাজে জরজভটয়রার 
কথা। দুধোদা ব্াজলর চকচটক ভাব্ আপিাটক মু্গ্ধ করটব্ই। আম্ার জিয় ব্নু্ধ এরকুল 
হপায়াটরা-র কাটে আজম্ এতোই উচ্ছ্বজেত িায় াোটক হর্ ও ো াটেয ব্টল ব্টল–ডিঃ 
িােব্ন্ত ব্েযিা। পর্যেটকর আকর্যে ব্াডাটব্ হতাম্ার ব্েযিা ম্টি  য় িা। িাট্টাটক  াটয় িা 
হম্টে আজম্ পাল্টা িশ্ন করলাম্, জকন্তু তুজম্ আম্ার েটে ে ম্ত িও জক? ব্নু্ধব্র হকাি 
উত্তর হদয় িা, তটব্ ওর হিাোঁটের হকাোয় ঝুলটত থাটক একজচলটত মু্চজক  াজে। আজম্ 
আব্ার িশ্নো কজর। ম্াপ হকাটরা হ জিংে, আেটল আম্ার ম্িো এেি রটয়টে হতাম্ার 
তুলিা করা অঞ্চলোটতই। েব্যত্র াম্ী ম্ািব্ম্ি হেোটিই জব্রািম্াি এেি।আজম্ োম্ািয 
চম্জকত  ই দজিে োটে?মু্চজক হ টে জিয়ব্নু্ধ িািায়– যাোঁ,  ত শীটত আজম্ হেোটিই 
জেলাম্। আর জক কাণ্ডোই হর্ ঘটেজেল, হেো ভাব্জেলাম্। 
  
 আম্ার ম্টি পডল দা বু্ল হেি ম্াডযার। অতযন্ত িজেল ম্াম্লা। হপায়াটরা র্া তার 
অতুলিীয় িজতভা আর অোধারে বু্জি জদটয় জকজিম্াত কটরজেল। আ  ওই ম্াম্লাোয় 
হতাম্ার েেী  টত িা পারার আটিপ আম্ার আিও র্ায়জি। েটেটত ব্জল–আম্ারও 
এইরকম্ একো হরাম্াঞ্চকর হকটে হতাম্ার অজভজ্ঞতার ো ার্য পাওয়াো আম্ার পটি 
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ম্ ামূ্লযব্াি  ত। আজম্ হচাটের হকাো জদটয় তাকালাম্। পুরাটিা অজভজ্ঞতায় হদটেজে, 
েব্েম্য় ব্নু্ধব্টরর িশংো জেজরয়ােজল হিওয়াো হব্াকাটম্ার কাি  য়। জকন্তু এই মু্ ূটতয 
হপায়াটরা অব্শয র্টথষ্ট জেজরয়াে ম্টি  টে ম্ন্তব্যোর ব্যাপাটর। অব্শয হকিই ব্া িয়? 
েজতযই হতা আম্ার দীঘযতর অজভজ্ঞতা রটয়টে, েজতযই র্া ম্ ামূ্লযব্াি হর্ কারও পটি। 
তাোডা আম্ার কাটির একো জব্টশর্তর হম্থড আটে র্া িায়শই কাি  টয় ওটি 
দুদযান্তভাটব্। 
  
আেটল আজম্ হেো ওইেম্য় দারুেভাটব্ জম্ে কটরজেলাম্ জিয়তম্ ব্নু্ধ হ জিংে, হতাম্ার 
িব্ল ইম্াজিটিশাি হে স্বপ্নাতুর  লায় ব্টল চটল। আেটল, েজতয ওরকম্ 
পজরজিজতগুটলায় জকেু  ালকা মু্ ূটতযর িটয়ািি  য় বব্জক। হতাম্ার ম্ত এক ব্নু্ধ, র্ার 
কল্পিাশজি অতীব্ িের, তার অভাব্ স্বাভাজব্কভাটব্ই হব্াধ কটরজে। হতাম্ার পজরব্তযি 
জ োটব্ আম্ার পাোঁচক হর্ জেল, তার েটে হকাি হকাি জব্র্য় জিটয় আটলাচিা করতাম্ 
ব্টে।জকন্তু দুটধর স্বাদ জক হঘাটল হম্টে! িাটিযর কল্পিাশজি হম্াটেও হতাম্ার ম্ত 
িেরতর  টত পাটর িা, জেলও িা। হপায়াটরার ম্ন্তটব্য আজম্ হব্শ ধটন্দ পটড হ লাম্। 
ব্যাপারো িশংো? িাজক জচরাচজরত হপায়াটরা ম্াকযা এক অিাজব্ল িাট্টা। 
  
আম্রা ব্টেজেলাম্ হেন্ট লু-র অিযতম্ হেরা ম্যাজিজিক হ াটেটলর একো ব্ারমু্েী 
ব্ারান্দায়। েমু্টদ্রর মু্টোমু্জে। হপায়াটরা আরাম্ হকদারায় এজলটয় ব্টে জিজব্যকারভাটব্ 
হ াোঁফ মু্চটড চটলটে। ম্ােো আ ি। হরাদ ঝকঝটক এক েকাল।  তকাল রাটতই 
আম্রা এই শ টর এটে হপৌঁটেজে। হি াতই এক েপ্তাট র েুজে উপটভা  করটতই আো। 
ম্টি হতা  টে র্া পজরটব্শ, আব্ াওয়া, একো দুদযান্ত আদশয েুজে আম্াটদর িটিয 
অটপিা করটে। 
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আজম্ আব্ার েব্টরর কা টি ম্ি হদব্ার হচষ্টা করলাম্। র্জদও হেোটি হরাম্াঞ্চকর ব্া 
উৎো  িািাটিার ম্ত হকািও েব্রই পাজেলাম্ িা, জেলও িা জকেু। 
  
অলে  াটত পাতা ওলোটত ওলোটত আজম্ ব্ললাম্-এক আশ্চর্য অেুে হদেজে এই 
জেয়ােডক েজতযই, আশ্চর্যিিক–জেভম্-হয় আরও দুিি ম্ারা হ টে। আজম্ পটরর পাতায় 
হর্টত হর্টত ব্জল–িা , হেেটির এেিও হকাি হোোঁি পাওয়া র্ায়জি। ব্যাপারো েজতয 
র েযম্য়। দুিঃেিিক। জিটির আজব্ষ্কার করা, বতজর করা উডািাি। অযালব্ােে জিটয় 
জতজি পৃজথব্ী পজরভ্রম্টে হব্জরটয়জেটলি। 
  
  পজশ্চটম্র জদটক র্াব্ার কথা হশর্ িািটত পারা জ টয়জেল। তারপর হথটকই আর হকািও 
হোোঁি হিই হেেটির। হর্ি  াওয়ায় জম্জলটয় হ টে। 
  
েজতয! ব্যাপারো েুব্ র েযিিক। একেু হথটম্ আজম্ আব্ার ে ািুভূজতর  লায় ব্জল, 
ব্যাপারো জিশ্চয়ই হ াম্ হেটক্রোজরটক িচণ্ড চাটপর ম্টধয হফটলটে? 
  
হে হতা জিশ্চয়ই। হর্ কারটে তাটক এক অটর্া য ব্যজির কাটে ো ার্য হচটয় পািাটতই 
 য়। 
  
কথাো শুটি িের হচাটে তাকালাম্ হপায়াটরার জদটক। একো মু্চজক  াজে ঝুলটে এেি 
ওর বু্জিদীপ্ত হিাোঁটের হকাোয়। 
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পটকে হথটক একো একো জচজি হব্র কটর আম্ার জদটক এজ টয় জদটয় ব্লল-কাল 
আম্রা এটে হপৌঁোটিার আট ই এো চটল এটেজেল। 
  
আজম্ জচজিো ম্টিাটর্া  জদটয় পডলাম্, দারুে ব্যাপার। স্বরাষ্ট্র ম্ন্ত্রটকর জচজি : হতাম্ার 
িম্তা, দিতার ওপর িচণ্ড ভরো আটে ব্টল স্বরাষ্ট্রম্ন্ত্রক ব্যজি তভাটব্ হতাম্ার 
ো ার্য িাথযিা কটরটেি এই ম্াম্লায়। 
  
হপায়াটরা েম্থযিেূচক হ টে ব্লল-তা টল েুজের এোটিই ব্াটরাো ব্ািল। 
  
আজম্  তাশ  লায় ব্জল–িা, িা, তার হকাি িশ্নই ওটি িা। 
  
জকন্তু হ াম্ হেটক্রোজর জচজিটত জলটেটেি জব্র্য়ো েুব্ িরুজর। 
  
 যাোঁ, জতজি  য়টতা জিক, আব্ার  টত পাটরি ভুলও। এই রািিীজতকরা েুব্ ে টি 
তাডাতাজড জিটির হচাটে হদো…. পযাজরে, হচম্বার দযা জডটপাজেি….. 
  
হপায়াটরা আব্ার  ল্প হফোঁটদ ব্েব্ার আট ই আজম্ তাডাতাজড ব্াধা জদই,  যাোঁ,  যাোঁ, ম্টি 
আটে। হপায়াটরা আম্াটদর জকন্তু তাডাতাজড ব্যব্িা হিওয়া উজচত। লেটির এক্সটিেো 
জিক ব্াটরাোয় োটড। পটরর…. 
  
শান্ত, শান্ত  ও হ জিংে। হেই একই হরা ।অটল্প উটত্তজিত  টয় পডা। আম্রা আি 
লেটি র্াজে িা। এম্িজক আ াজম্কালও িয়। 
  
জকন্তু এই িরুরী তলব্? 
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তাটত আম্ার জকেু এটে র্ায় িা। আজম্ হতা পুজলে ব্াজ িীর হ াটয়ন্দা িই। আম্াটক 
হ াপটি তদন্ত করটত ব্লা  টয়জেল। আজম্ িতযােযাি কটরজে। জিজশ্চতভাটব্। অতযন্ত 
েজব্িয়, র্টথাজচত হেৌিটিযর েটে আজম্ ওিাটক আম্ার অপরা ত িাজিটয় জদটয়জে। 
িম্া হচটয় জিটয়জে। 
  
জকন্তু হকি? আজম্ অব্াক  লায় িশ্ন কজর। 
  
হ াম্ হেটক্রোজরর অিুটরাধ রাো েম্ভব্ িয়, কারে আজম্ ম্টি কজর আজম্ হশর্  টয় 
হর্টত ব্টেজে। এরকুল হপায়াটরার েুজব্েযাত হে হেল-এর কম্যিম্তা ম্লাি  টয় আেটে। 
তাই আজম্ জিক কটরজে অব্ের হিব্। এরকুল হপায়াটরা তার হশর্ ম্াম্লার েম্াধাি কটর 
জদটয়টে। একোিা কথা ব্টল ব্নু্ধব্র থাম্ল। 
  
আজম্ ওর মু্টের জদটক তাজকটয় থাজক। র্া শুিলাম্ হেোটক জব্শ্বাে করটত কষ্ট  টে, ব্া 
 য়টতা জব্শ্বাে করটতই পাজরে িা র্া শুিলাম্। তবু্ ওর জেিান্তটক কেিও অেম্মাি 
কজরজি, আিও করটত পারলাম্ িা। অথচ তেজি জব্দুযৎ ঝলটকর ম্ত িশ্নো আম্ার 
ম্াথায় এল। 
  
হপায়াটরা, পটর হতাম্ার জেিান্ত পজরব্তযি  টব্ িা হতা? হেটিটত্র এরকম্ একো ম্াম্লার 
কাি  াটত িা হিওয়া, র্া অতযন্ত েম্মািিিক-র েযো েম্াধাি করটত পারটল োরা 
পৃজথব্ী িুটড েুেযাজত আরও েজডটয় পডত। েুব্ ব্ডেড ভুল  টব্। 
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িা, িা। পৃজথব্ীটত এম্ি জকেু হিই র্া এরকুল হপায়াটরার জেিান্ত পজরব্তযি করাটত 
পাটর। অেম্ভব্, অেম্ভব্। 
  
হপায়াটরা? েজতয েজতয এব্ার ব্নু্ধব্র আম্ার মু্টের জদটক তাকায়। জক হর্ি ভাটব্, জক 
হর্ি হব্াঝব্ার হচষ্টা কটর। োম্ািয জব্চজলতও হদোয় তাটক। তারপর হে ব্টল, তুজম্ 
জিকই ব্টলে, কারও এরকম্ ভাটব্ কথা ব্লা উজচত িয়। কাল র্জদ আম্ার জদটক একো 
গুজল েুটে আটে, র্জদ তাটত আজম্ ম্ারা িা র্াই, আজম্ তা টল হোোঁি ব্া তদন্ত কটর 
হদেব্, হক আম্াটক গুজলো েুোঁটডটে? আলব্াত করব্। হে ম্াথা িাটড। জকন্তু ওটক জকেুো 
অিযম্িস্ক হদোয়। 
  
ব্নু্ধব্র এরপর হচয়াটর হ লাি জদটয় অিযম্িস্ক হচাটে ব্াইটরর জদটক তাজকটয় থাটক। 
অথযাৎ, ও  ভীর হকািও জচন্তায় আেন্ন। তারপরই, আচম্কা হে উটি দাোঁডাল। এব্ং 
 িাৎ দরিাো েুটল অিয ম্িটস্কর ম্ত ঘটরর ব্াইটর পা রাটে। হপায়াটরা দরিাো হেটি 
হোলা ম্াত্র আজম্ হদটেজেলাম্ এক রু্ব্তী–িথম্ দশযটিই হব্শ িির হকটড হিব্ার ম্ত 
েুন্দরী, দ্রুত পাটয় তরতর কটর হ োঁটে এজদটকই আেটে। 
  
হপায়াটরা ধডাম্ কটর আেটড পডল। আজম্ দ্রুত পাটয় এজ টয় হ লাম্। হম্টয়জে এব্ং 
আজম্ ধরাধজর কটর ব্নু্ধটক তুললাম্। ব্লাব্াহুলয, আম্ার িির জেল ব্নু্ধর জদটক, 
ম্টিাটর্া ও। তারই ম্টধয আম্ার হচাটে ধরা পটড একগুে কাটলা চুল, জদঘল  ভীর 
িীল হচাে আর জেপজেটপ তন্বী আদল। 
  
উফ, ধিযব্াদ ম্াদাম্ হিাটয়ল। 
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আ-উচ, আম্ার পা….. আজম্ েজতয েজতয  ািারব্ার িম্া চাইজে। 
  
ধরাধজর কটর আজম্ ও রু্ব্তীজে হপায়াটরাটক আব্ার ব্াইটরর ব্ারান্দায় হচয়াটর এটি 
ব্োলাম্। আজম্ একিি ডািার হডটক আিার িিাব্ জদলাম্। 
  
ব্নু্ধব্র দৃঢ়ভাটব্ আপজত্ত িািাল, িা, িা, হ জিংে, োম্ািয একেু হ াডাজলো…….. 
কটয়কজম্জিে জব্শ্রাম্ জিটলই েব্ জিক  টয় র্াটব্। হদটে জিও। 
  
একেু হথটম্ ব্নু্ধ এব্ার রু্ব্তীর জদটক তাকায়, ও , হদটেটেি? আজম্ এটকব্াটর ভুটল 
হ জে। ম্াদাম্ হিাটয়ল, ব্েুি, আম্ার জব্িীত অিুটরাধ। 
  
হম্টয়জে একো হচয়াটর ব্টে।  য়টতা হচােো োম্ািয, তবু্ আম্ার ম্টি  য় একব্ার 
পরীিা কজরটয় হিওয়া উজচত ডািারটক জদটয়। োব্ধাটির ম্ার হিই। 
  
আম্ার ম্টি  য় িা তার হকাি িটয়ািি আটে। আপিার োজন্নটধয র্ন্ত্রো অটিক কটম্ 
হ টে। ব্নু্ধব্টরর কথায় রু্ব্তী হ টে ওটি ব্াচ্চা হম্টয়র ম্ত। 
  
ব্া , তা টল হতা চম্ৎকার। 
  
তা টল একপাত্র পাি করটল হকম্ি  য়? আম্ার হতা ম্টি  য় এো এটকব্াটর র্থাথয 
উপরু্ি েম্য়। 
  
হপায়াটিার িিাটব্ রু্ব্তী োম্ািয ইতিত করার পর ব্টল, হব্শ। 
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 ম্াজেযজি? 
  
  যাোঁ, ড্রাই ম্াজেযজি। 
  
আজম্ উটি র্াই, পািীটয়র অডযার জদটয় জফটর এটে হদেটত পাই রু্ব্তীর েটে হপায়াটরা 
 ভীর-অন্তরে আটলাচিায় ম্গ্ন। 
  
ভাব্টত পাটরা হ জিংে, ওই হর্ হকাটের জদটক অোধারে েুন্দর ব্াজডো জিটয় আম্রা 
এতিে আটলাচিা করজেলাম্, হেোর ব্াজেন্দা এই ইজি! 
  
হপায়াটরার এেব্ ভজিতার েটে আজম্ জব্লিে পজরজচত। তাই অব্াক  ব্ার ভাি কজর। 
  
েজতয? জক আশ্চর্য হর্া াটর্া । অথচ হপায়াটরা  িাৎ এই আিটকারা রু্ব্তীজেটক জিটয় 
হকি পডল জকেুই ম্াথায় ঢুকজেল িা আম্ার। 
  
আশ্চর্য, ব্াজডজেটক হদেটল ম্টি  য় হর্ি আলাদাভাটব্ এোটি এটি ব্জেটয় হদওয়া 
 টয়টে। অিয েব্ জকেুর হচটয় হর্ি আলাদা ওজে। 
  
এোটক ব্লা  য় এে  াউে। ব্াজডোটক আজম্ও েুব্ ভালব্াজে, তটব্ ওো েুব্ই পুরাটিা 
 টয় পটডটে। হভটেচুটর র্াটে। 
  
হপায়াটরা উচ্ছ্বাটের  লায় ব্টল, তার অথয আপজি একো িাচীি পজরব্াটরর েদেয? 
  
 হম্টয়জে হকম্ি হর্ি জিসৃ্প   লায় ব্টল। 
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হেরকম্ভাটব্ ব্লার ম্ত জকেু িয়। তটব্ আম্াটদর ব্াকযজল পজরব্াটরর োম্ জতিটশা 
ব্েটরর পুরাটিা! আম্ার ভাই চারব্ের আট  ম্ারা হ টে, হে অটথয ব্লটত হ টল আজম্ই 
এই পজরব্াটরর হশর্তম্ েদেয। 
  
ও , েুব্ই দুিঃটের ঘেিা। ওই ব্াজডটত আপজি একাই থাটকি ম্াদাম্ হিাটয়ল? 
  
হব্জশর ভা  েম্য়ই আজম্ ব্াইটর থাজক। তটব্ র্েি এোটি এটে ব্াে কজর, পজরব্াটরর 
িািাি আত্মীয়-স্বিি আটেি–আম্ার েটে থাটকি, র্াতায়াত কটরি। 
  
হপায়াটরা শব্দ কটর হ টে ওটি, আর আজম্ জিটির কল্পিাশজি িটয়া  কটর স্পষ্ট 
হদেটত পাজেলাম্ অন্ধকার, পুরাটিা ওই র েযম্য়, ভুতুটড ব্াজডটত আপজি একা থাটকি 
আর আপিাটক তাডা কটর হব্ডায় এক ব্হু পুরাটিা পাজরব্াজরক অজভশাপ। 
  
রু্ব্তীজে হর্ি চম্টক ওটি, জক আশ্চর্য, আম্াটক ব্লটতই  টব্ আপিার ম্টধয অিুম্াি 
করার, েজব্র ম্ত হভটব্ হিব্ার অোধারে এক িম্তা রটয়টে। 
  
িা, ওো ভুতুটড ব্াজড িয়। আর তা র্জদ  য়ও, তারা েুব্ই উপকারী ভূত। আজম্ অন্তত 
জতিব্ার আশ্চর্যিিকভাটব্ জিজশ্চত মৃ্তুযর  াত হথটক হব্োঁটচ হ জে। 
  
হপায়াটরা আচম্কা উটি দাোঁডায়, মৃ্তুযর  াত হথটক হব্োঁটচ জফটর এটেটেি? হুম্, হব্শ 
উটত্তিক কাজ িী ব্টল ম্টি  টে। 
  
িা, িা, হেরকম্ চম্কিদ হকািও ব্যাপার িয়। জিেক দুঘযেিা ব্টলই আম্ার জব্শ্বাে। 
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ইজতম্টধয আম্াটদর িিয পািীয় এটে হপৌঁোল। আম্রা হর্ র্ার গ্লাে তুটল জিলাম্। 
  
এই হ াটেটলর ককটেল েজতয উপাটদয়। হপায়াটরা গ্লাটে একো চুমু্ক হদয়, হে কথা 
হম্টি জিটত আম্ার হকাি আপজত্ত হিই। আম্রা আব্ার িািা িেটে কথা ব্লটত থাজক 
ককটেল চুমু্কে । 
  
আম্রা হর্ ব্াইটরর ঝুল ব্ারান্দায় ব্টেজেলাম্ তার জিক জিটচই  াঢ় েবু্ি ঘাটের রািাো 
ক্রম্শ ঢাল  টয় হিটম্ জ টয় জম্টশটে েমু্টদ্র। আর এই মু্ ূটতয হেই ঢাল হব্টয় উটি 
আেটে একিি পুরুর্। লাল মু্ে, একিি জেজপকযাল িাজব্টকর হচ ারা। 
  
ওহ্ হকাথায় হর্ হ ল হম্টয়ো। তার তীক্ষ্ণ  লা হশািা হ ল, হভটে এল েমু্টদ্রর  িযি 
োজপটয়। … 
  
জিক, জিক। আব্ার তার  লা হভটে এল। 
  
জম্ে ব্াকযজল উটি দাোঁডাটলি, এই হর্ িিয, আজম্ এোটি। 
  
আ , তুজম্ ওোটি জক করে হম্টয়? 
  
হেজড পািীটয়র িিয হিটপ উটিটে এটকব্াটর চটল এে, চটল এে। তাডাতাজড। 
  
জিটচর হথটক হপায়াটরার জদটক েজন্দ াি হচাটে তাকাল িিয। 
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স্বাভাজব্ক! জিটকর অিযেব্ ব্নু্ধটদর তুলিায় হপায়াটরা জিিঃেটন্দট  হচ ারা,  জরটত্র 
এটকব্াটর জভন্নতর। .. 
  
রু্ব্তীজে ততিটে আলাপ কজরটয় হদব্ার ভজেটত ব্টল–ইজি  টলি জিজেশ হিৌব্াজ িীর 
কম্াোর শযাজলোর। 
  
আজম্ থতম্ত  টয় হপায়াটরার মু্টের জদটক তাকাই। জকন্তু হে জিজব্যকার মু্টে ম্াথা 
ঝাোঁজকটয় িিযটক অজভব্াদি িািায়। 
  
হম্টয়জে এব্ার ব্নু্ধর পজরচটয়র িটিয তার মু্টের জদটক তাজকটয় থাটক। 
  
 হপায়াটরার েটে পজরচয় হদব্ার হকাি আে  ব্া উৎো  হদো র্ায় িা! 
  
 ব্াধয  টয় জিক ব্টল–আি তা টল চজল। ককটেটলর িিয ধিযব্াদ। আশাকজর আপিার 
পা েুব্ তাডাতাজড হেটর উিটব্। ধীর পাটয় হে চটল র্ায় একেম্য় শযাজলোর আরজম্টকর 
হচ ারা দুটর েটর হর্টত হর্টত জম্জলটয় র্ায়। 
  
েুতরাং, এই তা টল ম্াদাম্ হিাটয়টলর েটে এে  াউটের ব্েূব্ােকারী ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্ 
আত্মীয়-স্বিিটদর একিি। জচন্তাজন্বত ভজেটত জকডজব্ড কটর হপায়াটরা। 
  
হতাম্ার জক ম্টি  য় হ জিংে? হতাম্াটক জব্টশর্টজ্ঞর ম্তাম্ত জদটত  টল তুজম্ জক 
ব্লটব্? ম্ািুর্জে ভাল? 
  
ম্ািুর্জে ভাল? এই কথাজের দ্বারা হপায়াটরা জিক জক হব্াঝাটত চায়? 
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13 

www.bengaliebook.com                                  সূরিেত্র 
 

 

  
আজম্ ওর জচন্তার হেই ধরটত পাজর িা। তটব্, একঝলকিঃজচন্তকটর ব্জল– যাোঁ, আম্ার হতা 
ম্টি  য় ভালই। অব্শযই ওপর ওপর হদটে র্তো হব্াঝা র্ায়। 
  
আর তেিই হপায়াটরার িিটর পটড তাডাহুটডায় জিক তার েুজপো হফটল হরটে হ টে। 
  
হপায়াটরা েুজপো তুটল জিটয় তাটত আেুল বু্টলাটত থাটক।  ভীর জচন্তাজিষ্ট হদোয় তাটক। 
  
হলাকোর জক জিটকর িজত দুব্যলতা রটয়টে? 
  
হেো আজম্ জক কটর ব্লটত পাজর হপায়াটরা? 
  
কথাো ব্টলই আজম্  াত ব্াডাই, দাও, েুজপো আম্াটক িও; জম্ে ব্াকযজলর  য় এো 
দরকার  টত পাটর। আজম্ জদটয় আজে। 
  
জিশ্চয়ই।  ভীর জচন্তায় ডুটব্ থাকা অিযম্িস্ক িায় ায় হপায়াটরা ব্টলা েুজপো একইভাটব্ 
আেুল বু্জলটয় চটল। েুজপো হফরত জদটত এে  াউটে তুজম্ একা র্াটব্ িা হম্টেই। 
আম্রা দুিটি র্াব্। একেু হথটম্ আব্ার অদু্ভত  লায়রুটলআব্ার ওই েুন্দরী, চাজম্যং 
ম্জ লাজেটক হদেব্ার িটিয আজম্ উদেীব্  টয় উটিজে এরই ম্টধয। 
  
আজম্ কোি হচাটে ওর জদটক তাজকটয় িাট্টার  লায় কুজল-ওই বু্টডা ব্য়টে হশর্পর্যন্ত 
হিটম্ পডটল িাজক হ ? 
  
হম্টয়জে েুন্দরী। তাই িয় জক? 
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কারে, হ জিংে তার জিটির হব্াধ, জব্চার-বু্জির ওপর আর হতম্ি হকািও আিা হিই। 
হম্টয়জে জব্পরীত জলটের কাটে র্টথষ্ট আকর্যেীয় ব্টল হতাম্ার ম্টি  য় িা জক? : আজম্ 
জকেুো জব্রি-ভজেটত ব্জল–উত্তরো জিিঃেটন্দট  েদথযক। জকন্তু হপায়াটরা, আজম্ জকন্তু 
জকেুটতই বু্টঝ উিটত পারজে িা ম্জ লার িজত তুজম্ এতো ইন্টাটরি হকি হদোে? 
  
আজম্ ম্জ লার িজত ইন্টাটরটিড? 
  
হতাম্ার কথাব্াতযা জক হেোই িম্াে করটে িা? হপায়াটরা েুজপোটক তার হচাটের োম্টি 
তুটল ধটর  ম্ভীরভাটব্ পর্যটব্িে করটত থাটক। 
  
েজতয কথা ব্লটত জক ব্নু্ধ হ জিংে, হম্টয়জের হথটকও আজম্ ওর েুজপোর িজত হব্জশ 
উৎোজ । আজম্ আব্ার হম্ায়টরার জদটক তাকাই। জকন্তু ওর মু্ে হচাে র্টথষ্ট জেজরয়াে। 
  
 যাোঁ হ জিংে, এই েুজপো। 
  
হে েুজপো আম্ার জদটক এজ টয় হদয়–হদে হতা হকি আজম্ েুজপোর িজত এত 
জব্টশর্ভাটব্ উৎোজ  বু্ঝটত পাটরা জক িা। 
  
েুন্দর েুজপ! আজম্ েুজপো  াটত হিব্ার আে  পর্যন্ত হদোই িা। 
  
তটব্, েুব্ই োধারে িা ব্টল থাকটত পাজর িা। ব্হু হম্টয়ই এই ধরটির েুজপ ব্যব্ ার 
কটর। হশর্ ম্ন্তব্য করার ম্ত কটর ব্জল। 
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িা , এোর ম্ত হম্াটেই িয়। আজম্ তীি হচাটে আব্ার তাকাই। 
  
হদেটত পাটো? 
  
–এো একো েুন্দর েুজপ জিকই। েুন্দর িাইল। অথচ েুব্ই োধারে। 
  
ও িঃ হ জিংে, জিয় হ জিংে হকি ব্লত–আজম্ র্া হদেটত পাই তুজম্ তা হদেটত পাও 
িা? হপায়াটরা েুজপোটক  াটতর আেুটলর ড ায় জিটয় হঘারাটত থাটক। হেো ব্িব্ি কটর 
ঘুরটত থাটক। 
  
েব্েম্য় হর্ ম্জিটষ্কর ধূের হকার্গুটলাটকই  াৈ টয়ন্দাজ জরর িিয ব্যব্ ার করটত  টব্, 
তা িয় হ জিংে। হচাে…… কেিও কেিও হচােটকও তীক্ষ্ণভাটব্ চতুরতার েটে ব্যব্ ার 
করটত  য়। 
  
কথা হশর্  য় িা হপায়াটরার, এব্ার আম্ার িিটর পটড েুজপোর শীর্যভাট  জিেুোঁত হ াল 
একো ফুটো। োম্ািয একো ফুটো 
  
 হচাটে পডার েটে েটে আম্ার শরীটরর ম্টধয একো জব্দুযৎিব্া  ব্টয় র্ায়। আজম্ িায় 
 তব্াক, িব্ধ হচাটে হপায়াটরার জদটক তাকাই। ব্নু্ধব্টরর মু্টে েম্মজতেূচক মৃ্দু  াজে। 
ম্াথা হিটড োয় হদব্ার ভজেটত হে ব্টল-তুজম্ জিকই হভটব্ে হ জিংে, জিক তাই। 
বু্টলে। 
  
বু্টলে? 
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 আম্ার  লায় অদু্ভত লাট  কথাো। ম্াটি তুজম্ ব্লটত চাও…….. 
  
 আজম্ ব্লটত চাই এক ইজঞ্চর তফাটত  টলই বু্টলেো েুজপ িয় ম্াথা  তয কটর জদত। 
  
একেু হথটম্ জতর্যক হ টে আম্ার জদটক তাজকটয় ে াটেয ব্টল-এেি জক বু্ঝটত পারে 
জিয় ব্নু্ধ, হকি আজম্ এত ইন্টাটরটিড? 
  
একেু হথটম্ হে আব্ার ব্টল–অব্শয হতাম্ার কাটে আজম্ কৃতজ্ঞ। কারে তুজম্ই হতা 
ব্টলজেটল অেম্ভব্ ব্টল জকেুই হিই,  য় িা তাই িা? 
  
. 
  
০২. 
  
 এে  াউে 
  
হপায়াটরা, আজম্ ভাব্জে েুব্ই আদরিীয় অভযাে, িশংেিীয়ও, চাজলটয় র্াও। িািালার 
পাটশ একো হেজব্টল মু্টোমু্জে ব্টেজেলাম্। দুপুটরর োব্াটরর অডযার হদওয়া  টয়টে। 
গুজলো েুব্ কাে হথটক আম্াটদর উটেটশয করা  টয়জেল। অথচ আম্রা হকউ তা শুিটত 
হপলাম্ িা। 
  
িা হ জিংে-হোোঁ হোোঁ তীি  াওয়া, উতাল েমু্টদ্রর হঢউ-এর  িযি তার ম্টধয তা েম্ভব্ই 
িয়। এটকব্াটরই িয়। 
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একেু হভটব্ জিটয়ই হপায়াটরা আব্ার ব্টল-র্ত তাডাতাজড েম্ভব্ আম্াটদর ম্াদাম্ 
হিাটয়টলর েটে একব্ার হদো করটতই  টব্। জতি জদটির ম্টধয জতিটে মৃ্তুযর  াতোজি 
এজডটয় র্াওয়া, িা–ব্যাপারো……. 
  
আম্রা এরপর িীরটব্ োব্াটরর িিয অটপিা করটত লা লাম্। আচম্কা িািালার 
ব্াইটর তাজকটয় হপায়াটরা েুজশর  লায় ব্টল ওটি–ও  জক চম্ৎকার েংটর্া । 
  
আজম্ তাকালাম্। েদলব্টল ম্াদাম্ হিাটয়ল ব্াকযজল এই হব্োঁটিারার জদটকই আেটেি। 
  
হপায়াটরা দ্রুত পাটয় দরিার জদটক এজ টয় র্ায় এব্ং ে াটেয অজভব্াদি িাজিটয় েুজপো 
জম্ে ব্াকযজলর জদটক এজ টয় হদয়। 
  
হম্টয়জে হ টে েুজপো ে ে কটর। ওরা এটে হেজব্টল ব্টে। 
  
ওটদর দলো জেল চার িটির–জম্ে ব্াকযজল, কম্যাোর শযাজলোর, একিি রু্ব্ক এব্ং 
একিি রু্ব্তী। 
  
আম্রা হর্োটি ব্টেজেলাম্ হেোি হথটক ওটদর দলোটক লিয করাো হব্শ 
অেুজব্ধািিক ব্যাপার। তারই ম্টধয ব্ারব্ার আডটচাটে হদেজেলাম্ আর আজড 
পাতজেলাম্। হিৌ অজফোরজের উচ্চস্বটর  াজের শব্দ হভটে আেজেল ব্ারব্ার। 
আপাতদৃজষ্টটত ম্ািুর্জে আমু্টদ, িােটোলা এব্ং েরল িকৃজতর ব্টল ম্টি  য়। 
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ব্নু্ধব্রটক হব্শ জকেুো ম্টিাটর্া াজেন্ন হদোজেল। োওয়ার িজত তার হর্ি হকািও 
ম্টিাটর্া ই জেল িা। িীরটব্ এটলাটম্টলা ভজেটত েুকেুক কটর হেটয় চটলটে। আজম্ 
ব্ারকটয়ক কথা ব্লার হচষ্টা করলাম্, জকন্তু ওর কাে হথটক হতম্ি োডা িা হপটয় ব্াধয 
 টয় চুপ কটর হ লাম্। োওয়া হশর্  টয় র্াব্ার পরও হপায়াটরা হেজব্টল ব্টে অটপিা 
করটত লা ল কেি ওটদর মু্টোমু্জে  টব্। 
  
ভাব্টত ভাব্টত ওরা োওয়ার পাি চুজকটয় লাউটের জদটক এট াটে। 
  
 হপায়াটরা ঝেপে হেজব্ল হথটক উটি পডল। 
  
ওরা েটব্ জ টয় লাউটে দাোঁজডটয়টে, জপেি হথটক হপায়াটরা ডাকল–ম্াদাম্, আপিার েটে 
আম্ার একেু কথা জেল। 
  
হম্টয়জে জপেি জফটর তাকাল। ওর হচাটে চাপা অস্বজি। 
  
আজম্ ওর ম্টির অব্িাো তেি পজরষ্কার বু্ঝটত পারজেলাম্। হরা া হচ ারার এই 
জব্টদজশিীর হোোঁিেব্র িা িাজি জক অস্বজিকর পজরজিজত বতজর করটব্ হক িাটি। 
  
ম্াদাম্ কটয়ক পা েটর দাোঁডায়। হপায়াটরা তার কাটির কাটে মু্ে িাজম্টয় জফেজফে কটর 
জক হর্ি ব্টল। 
  
কটয়কমু্ ূতয পরই আজম্ ওর হচাটে মু্টে পরম্ জব্স্ময় হভটে উিটত হদজে। 
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আজম্ এই পজরজিজতটত র্থাথয অিস্তুত হব্াধ করজেলাম্। কম্যাোর শযাজলোর আম্ার 
উিাটর এজ টয় এটলি। একো জে াটরে এজ টয় এটলি। একো জে াটরে এজ টয় জদটয় 
এটলাটম্টলা কথা িুটড জদটলি। আজম্ কথাব্াতযার ম্টধয জদটয় বু্জঝটয় জেলাম্ হর্ আজম্ 
হম্াটেই আম্ার হকৌতূ লিব্ে েেীজের ম্ত িই। আর হেই ফাোঁটক আজম্ আম্ার জিিস্ব 
পিজতটত ম্ািুর্জেটক পর্যটব্িে চাজলটয় হ লাম্। লম্বা, পাতলা, ফেযা েিজতভও এক 
রু্ব্ক। জকেুো ম্াংেল িাক। জিটির েম্বটন্ধ একো উন্মাজেকতা রটয়টে। হেো আম্ার 
েুব্ একো পেন্দ  জেল িা। তারপর আজম্ হম্টয়জের জদটক তাকালাম্। ওর ম্টধয একো 
অোধারেত্ব রটয়টে। চূডান্ত অোধারে এক িজতেজব্, ম্যাটডািার ম্ত-ফেযা রঙ, ধারাটলা 
হচ ারা। িায় রঙ ীি চুল। ব্ড ব্ড হচাটের তারা। ধূের তার রঙ। রু্ব্কজে আম্ার জদটক 
তাকায়। 
  
আপিার ব্নু্ধ জিক-এর েটে র্তিে িা কথা হেটর জিটেি ততিে অন্তত আপজি 
ব্েুি। 
  
আজম্ একব্ার শযাজলোর-এর মু্টের জদটক তাকাই, তারপর ব্জল-জম্ে ব্াকযজল েুব্ই দয়ালু 
ম্টির ম্জ লা। েকাটল আম্ার ব্নু্ধর হ াডাজলটত হচাে হলট জেল। তেি উজি েুব্ ো ার্য 
কটরজেটলি। 
  
হুম্, জিকও হেকথাই ব্টলটে। 
  
আম্ার মু্টের জদটক তাজকটয় জক হর্ি হোোঁিেব্র হচষ্টা কটর শযাজলোর। তারপর ব্টল–
র্াক, এেি হতা উজি পুটরাপুজর েুি আটেি? 
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কথাো শুটি আজম্ হকম্ি হর্ি একেু লজিত  লাম্, ব্ললাম্- যাোঁ, োম্ািয একেু ম্চটক 
জ টয়জেল। 
  
র্াক, আম্ার হিটি ভাল লা ল হর্ পুটরা ব্যাপারো জিটির উব্যর ম্জিষ্কিেূত িয়। 
  
আজম্ কথাো শুটি হকম্ি হর্ি চম্টক উজি। ম্াটি? 
  
শযাজলোর ম্াথা িাটডি। মু্চজক হ টে ব্টলি-এেব্ ব্যাপাটর জিক এটকব্াটর তুটোড, চরম্ 
পেু। িায় ভ ব্াি িদত্ত িম্তা ব্লা চটল। জিক একিি জম্থযাব্াদী। 
  
কথাো আজম্  িম্ করটত পারজেলাম্ িা; ওরকম্ জম্জষ্ট একো হম্টয়। 
  
ও র্া েব্ োজিটয় গুজেটয় জম্থযা ব্লটত পাটর। হকি, আপিাটদর জকেু হশািায়জি?  তযার 
হচষ্টা,  াজডর হিক েুটল রাো……… হশটর্র জদটক তীি ব্যাটের ম্ত হশািায় শযাজলোটরর 
কথাগুটলা। 
  
জিক হেই মু্ ূটতয হপায়াটরা জফটর আটে। আজম্ উটি দাোঁডাই। 
  
হপায়াটরা আম্ার কজি হচটপ ধটর, ওিাটদর অজভব্াদি িাজিটয় দ্রুতপাটয় আম্াটক িায় 
হেটি জিটয় হেোি হথটক চটল এটলি। হর্টত হর্টত শুধু ব্লটলি-েব্ জিক  টয় হ টে। 
ম্াদাম্ োটড ে’োয় এে  াউটে আম্াটদর হদো করটত ব্লটলি। আপাততিঃ উজি এেি 
হম্াের র্াত্রায় র্াটেি, আম্াটদর এেি ওিার হফরার অটপিায় থাকটত  টব্। 
  
তুজম্ ওিাটক জক ব্লটল? 
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আজম্ ওিার েটে র্ত তাডাতাজড েম্ভব্ জব্িাজরত কথা ব্লটত চাইলাম্। িথম্োয় উজি 
জিক রাজি  টত চাইজেটলি িা। হশটর্ অব্শয আম্ার কটয়কো কু শুটি জকেুো অব্াক 
 টয়ই রাজি  টলি আম্ার েটে আটলাচিায় ব্েটত। 
  
জব্টকল  টত িা  টতই হপায়াটরার ম্টি এক িব্ল অজিরতা হদো জদল। ঘরম্য় হকম্ি 
অজিরভাটব্ হে হ োঁটে হব্ডাটত লা ল। 
  
ে’ো ব্ািটত িা ব্ািটতই আম্রা রওিা জদলাম্ এে  াউে-এর উটেটশয। 
  
অজব্শ্বােয! তাই িা হ াটেটলর ব্া াি। পা ল িা  টল হকউ এরকম্ িায় ায় গুজল 
চালাব্ার ঝুোঁজক হিয়? 
  
িা, হতাম্ার কথা হম্াটেই ম্ািটত পারজে িা হ জিংে। 
  
আব্ার একেু হভটব্ হদেটল, এর হথটক জিরাপদ িায় া আর  টত পাটর িা। িথম্তিঃ 
ব্া াি এটকব্াটর জিিযি। জদ্বতীয়তিঃ হ াটেটল র্ারা আটে তারা ব্ারান্দায় ব্টে েমু্দ্র এব্ং 
হব্লাভূজম্র হেৌন্দটর্য আপু্লত  টয় ওটি। হেইেম্য় ব্া াি হথটক হকউ র্জদ হেই 
হেৌন্দর্যজপপােুজেটক গুজলর জশকার করটত চায় েুব্ই ে ি ব্যাপার। 
  
আজম্ অব্াক  টয় হপায়াটরার জদটক তাজকটয় রইলাম্। 
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জিক, হপায়াটরা জিকই ব্লটে। লম্বা লম্বা  াে, উোঁচু উোঁচু হঝাপ, ফুটলর ঝাড। আততায়ীর 
লুজকটয় থাকাো হকািও ব্যাপারই িয়। এোি হথটক আততায়ী জিজব্যটে কািো োরটত 
পারটব্। 
  
েজতয, ব্যাপারো েুব্ই ে ি। আততায়ী িািত হর্ জিক ব্াকযজল ওই রািাো ধটর ব্াজড 
জফরটব্, তবু্ ব্যাপারো হকি হর্ি হব্শ ঝুোঁজকর ম্টি  টে আম্ার। গুজল কটর েুি করাটক 
হতা আর দুঘযেিা ব্টল চালাটিা র্াটব্ িা। 
  
আম্রা হপৌঁটে হ লাম্ এে  াউটে। আম্াটদর োম্টি পা াটডর ব্াোঁটক। শীর্যটদটশ হভটে 
উিল একো ফেক; র্ার ম্াথায় হোট্ট অিটর হলো এে  াউে। ফেটকর জভতর িটব্শ 
কটর েরু  জল ধটর আম্রা এটে  াজির  লাম্ হোট্ট একো ব্া াটি। জব্জভন্ন ধরটির 
ফুটলর ঝাড আর ঘাটে োওয়া েুদৃশয ব্া াি েংলগ্ন েজব্র ম্ত েুন্দর একো ব্াজড, র্ার 
িািালাগুটলা েুন্দর পদযায় ঢাকা। আম্াটদর পাটয়র শটব্দ ঘাড জফজরটয় তাকাটলি িায় 
র্াটের কাোকাজে ব্য়েী এক বৃ্ি। ফুটলর ঝাড পরীিা করজেটলি জতজি। িায় ে’ফুে 
লম্বা, পরটি রংচো িযাটকে, ম্াথা িায় ফাোঁকা, তটব্ দু’হচাটের চাউজি আশ্চর্য ধরটির। 
  
শুভ েন্ধযা। আম্াটদর জদটক তাজকটয় অজভব্াদি িািাটলি। 
  
আজম্ িতুযতটর অজভব্াদি জ্ঞাপি কটর হভতটরর জদটক এট াটত লা লাম্। র্জদও বু্ঝটত 
পারজেলাম্ আম্াটক হকউ হর্ি অিুেরে করটে। 
  
আশ্চর্য। হপায়াটরা জচন্তাজন্বত  লায় ব্লল। 
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আম্রা ব্াজডোর হভতটর ঢুটক পডলাম্। হব্শ পুরাটিা আম্টলর ব্াজড। দুট যর আকাটর 
এই ব্াজড। তটব্ িায় ভগ্ন দশা। হম্রাম্ত  য়ই িা। 
  
ম্ধযব্য়েী এক ম্জ লা দরিা েুটল জদটলি। হেই িািাল হর্, জম্ে জিক ব্াকযজল এেিও 
হফটরিজি। 
  
হপায়াটরা িািাল জম্ে ব্াকযজলর েটে তার আট  হথটকই েম্য় জির করা আটে এব্ং হে 
ওিার িটিয অটপিাও করটব্। 
  
আম্রা ড্রজয়ংরুটম্ ব্টে অটপিা করটত লা লাম্। পদযাগুটলা েুদৃশয–দাম্ী হিাটকটডর, 
জকন্তু পুরাটিা। ঘটরর আেব্াব্পত্রগুটলাও েব্ই পুরাটিা জদটির। হদওয়াটল ব্হু ব্ের 
িতুি রঙ পটডজি। তটব্ হোফা এব্ং হেজব্টলর ঢাকিাগুটলা েব্ই ঝকম্ক করটে, হর্ি 
িতুি। ঘটরর হদওয়ালগুটলা িুটড ব্াজল পজরব্াটরর পূব্যপুরুর্টদর বতলজচত্রা ঘটর একো 
তারজব্ ীি হফািও রটয়টে। হোফার হকাটে দরকরচা হম্টর পটড আটে একো েব্টরর 
কা ি। আরও জকেুিে অটপিা করার পর ঘটরর দরিা  াে কটর েুটল হ ল। জম্ে 
ব্াকযজল ঘটর ঢুকটলি। িাো ব্রফ জিটয় এে এজলি। হব্শ চডা  লায় ব্লটলি জতজি। 
তারপর আম্াটদর জদটক ওিার িির পডল। 
  
 ও , আপিারা! আজম্ এটে পটডজে। তটব্ আপিার িব্ল হকৌতূ ল হদটে আজম্ অব্াক 
 জে ব্টে। 
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জিক থাম্টলি। কাোঁধ ঝাোঁকাটলি, তারপর আব্ার ব্লটত লা টলি হব্শ জকেুো হকৌতুক 
জম্জশটয়–জিশ্চয়ই ব্লটব্ি–আপজি েজব্ আোঁটকি, আর আম্ার কাে হেই েজব্ জব্জক্র করটত 
চাি? 
  
িা, তা  টত পাটর িা। ওই হ াোঁফ, তারপর ম্যাজিজিটকর ম্ত দাজম্ হ াটেটল জর্জি 
উটিটেি–জতজি হতা হর্রকম্ জকেু  টত পাটরি িা। 
  
এরই ম্টধয হেই আট র পজরচাজরকা ম্জ লাজে ককটেটলর েরোম্ জিটয় ঘটর হঢাটক। 
জিপুি  াটত ককটেল ব্ািায় জিক। আম্াটদর  াটত গ্লাে তুটল জদটয় জিটিও একো গ্লাে 
তুটল জিটয় হোফায় গুজেটয় ব্টে। তারপর তীক্ষ্ণ হচাটে হপায়াটরার জদটক তাকায়। 
তা টল………? 
  
হপায়াটরা শান্ত ভজেটত গ্লাটে চুমু্ক হদয়–আপিার েুস্বািয কাম্িা কটর, তার আট  গ্লাে 
ে   াত উোঁচু কটর ব্টল। হম্টয়জে হম্াটেই হব্াকা িয়। পজরজিজতর গুরুত্ব হব্াঝা র্ায় তার 
 লার আওয়াটি-হকাি গুরুত্বপূেয ব্যাপার? 
  
অব্শযই ম্াদাম্ হিাটয়ল। হপায়াটরা কটয়কমু্ ূতয থাটম্, িের হচাটে জিকটক জিরীিে 
কটর। তারপর  াতো মু্টিা কটর এট ায়  াতো েুলটতই, তালুর ম্টধয ধরা বু্টলেো। 
  
এো জক আপজি িাটিি? 
  
জিক জব্স্ফাজরত হচাটে ব্স্তুোর জদটক তাকায়।অব্শযই। আজম্ িাজি। এো বু্টলে। 
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জিক। েকাটল আপজি হর্োটক হম্ৌম্াজে ব্া হভাম্রা ব্টল ম্টি কটরজেটলি–আপিার মু্টের 
পাশ জদটয় হর্ো েুটে জ টয়জেল, হর্ো হম্াটেই এই ধরটির জকেু জেল িা। ব্রং জেল 
এো। 
  
জিক জব্স্ফাজরত হচাটে তাজকটয়ই থাটক, তারপর আতজিত  লায় ব্টল–তার ম্াটি আপজি 
ব্লটত চাি হ াটেটলর ব্া াি হথটক েকাটল আম্াটক লিয কটর হকউ গুজল চাজলটয়জেল? 
  
তাই হতা ম্টি  টে। 
  
জিক কটয়কমু্ ূতয থম্ হম্টর ব্টে থাটক, তারপর থতম্ত  লায় আতি হম্শা ভজেটত 
ব্টল,-কটয়ক জদটির ম্টধয আম্াটক েুটির চতুথয হচষ্টা। 
  
আজম্ ব্াজক জতিটের ব্যাপাটর িািটত চাই আপিার কাটে। 
  
মৃ্দু হ টে হর্া  কটর দুঘেযিা। জিক হোিা স্পষ্ট হচাটে হপায়াটরার জদটক তাকায়। ব্নু্ধব্র 
জিটকর জদটক তাজকটয় মৃ্দু  াটে–আজম্ জিজশ্চত  টত চাই হর্ ওগুটলা হকাি দুঘযেিা িয়, 
জিজশ্চতভাটব্ই েুটির হচষ্টা। 
  
জিশ্চয়ই তাই-ই। অিয জকেু  টত র্াটব্ হকি? হপায়াটরা তার হ াোঁটফ হম্াচড হদয়–তা টল 
ম্াদাম্ হিাটয়ল, আম্ার ম্টি  য় ম্ািজেকভাটব্ আপিার আরও হব্জশ জব্পটদর িিয 
বতজর থাকটত  টব্। হক আপিার িাে াজি ঘোটত চাইটে? 
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এব্াটর জিক  াজেটত হভটে পটড–হ  ভ ব্াি, আম্াটক হক েুি করটত চাইটব্? আজম্ হতা 
হকাজেপজতর উত্তরাজধকারী িই হর্ আম্ার মৃ্তুযটত কারও আজথযক লাভ  টত পাটর। িা, 
আম্ার ম্টি  য় ব্যাপারোয় হকাি ব্ািব্তা ব্া েতযতা হিই। 
  
হপায়াটরা মৃ্দু  াটে। আপিার কথাই  য়টতা েজতয ম্াদাম্ হিাটয়ল। তবু্ েব্ শুিটত 
চাই। 
  
 যাোঁ,  যাোঁ। জিশ্চয়ই। জিক একেু থাটম্, জক হর্ি ভাটব্–িথম্োয়, একরাটত আজম্ হর্ 
জব্োিায় ঘুটম্াজেলাম্ তার ম্াথার জদটকর হদওয়াল হথটক ভাজর একো েজব্ হভটে পটড। 
ভা যব্শত আজম্ হে েম্য় হেো ব্ন্ধ করটত উটিজেলাম্। জব্োিায় থাকটল জিিঃেটন্দট  
আম্ার ম্াথা গুোঁটডা গুোঁটডা  টয় হর্ত। 
  
হপায়াটরা চুপচাপ শুটি র্ায়। ওর মু্ে  ম্ভীর। তারপর? অিয দুঘযেিাগুটলা? 
  
আম্াটদর এই ব্াজড হথটক েমু্টদ্র র্াব্ার একো পা াজড পথ আটে। েুব্ই তীক্ষ্ণ, 
আতিিিক োদম্য় হেই পথ। আজম্ স্নাি করটত জ টয়জেলাম্। ওোটি েমু্টদ্র ঝাোঁপ 
হদব্ার িটিয একো পাথটরর চাতাল ম্ত আটে। হেই িায় ায় একজদি আম্ার ম্াথার 
ওপর হথটক একো ব্ড পাথটরর চাঙড…….. ম্টি  য় কাকতালীয়, তাই িা? 
  
হুম্, তারপর? চাজলটয় র্াি। 
  
হেই তুলিায় তৃতীয় ঘেিাো জকন্তু এটকব্াটর জভন্নতর। আম্ার  াজডর হিকো হকটে 
জ টয়জেল েদর দরিা পার  টয় পা াজড পটথ বু্ঝটত পাজর। তটব্,  াজডোর ভা য ভাল 
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একো পাথটরর োোঁটি চাকাো আেটক র্ায়।  াজড তাই হথটম্ র্ায়। তা িা  টল  াজডে  
পা াটডর হর্টকািও ব্াোঁটক জিয়ন্ত্রে  াজরটয় োটদ আেটড পডা আম্ার জিজশ্চত জেল। 
  
জকন্তু হকি  াজডর হিক হফল  টয়জেল? 
  
 হেো আপিাটক ম্ে-এর  যাটরি হথটক হিটি জিটত  টব্। 
  
আপিার হেই  যাটরিো হকাথায়? হরডম্ে হরাটড। পা াটডর জিক জিটচই। 
  
এব্ার হপায়াটরা জক হর্ি হভটব্ হিয়, তারপর ব্টল–আপিার  াজডোটক একেু হদো র্াক 
ম্াদাম্ হিাটয়ল? 
  
জিটির দু’হচাে িোজরত কটর জব্স্ময়চজকত  লায় ব্টল জিক। 
  
ও ,  যাোঁ, জিশ্চয়ই। ব্াজডর অিযজদটকই আম্াটদর  যাটরি ঘর। 
  
হেো জক েব্েম্য় তালা জদটয় ব্ন্ধ করা থাটক? 
  
হপায়াটরা জচন্তাম্গ্ন ভজেটত ব্টল–তার ম্াটি হকউ র্জদ  াজডটত হকািও কারোজি করার 
হচষ্টা কটর, েুব্ ে টিই হেো করটত পারটব্? 
  
হপায়াটরার কথায় এতিটে হে বু্ঝটত পাটর– যাোঁ, তা জিশ্চয়ই পাটর। 
  
জকন্তু আম্ার র্টথষ্ট হব্াকা হব্াকা লা টে জচন্তাো। জিক অজব্শ্বাটের  লায় ব্টল। 
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হপায়াটরা ম্াথা িাটড, িা ম্াদাম্ হিাটয়ল, এর ম্টধয হকাি হব্াকা হব্াকা ব্যাপার হিই। 
পুটরাোই ব্ািব্ আর েজতয। আর হেই েজতযো  ল অজত ভয়ির। আপিার িাটের ওপর 
 াম্লা  টয়টে। একব্ার িয়, হব্শ কটয়কব্ার। আপজি ভয়ির জব্পটদর ম্টধয রটয়টেি 
ম্াদাম্। আপজি িাটিি আজম্ হক? 
  
জিক অব্াক হচাটে তাজকটয় ম্াথা িাটড িা। 
  
আজম্ এরকুল হপায়াটরা। 
  
মু্ ূটতয জিটকর দু’হচাে জব্স্মটয় জব্স্ফাজরত  টয় ওটি–হ  ভ ব্াি, েজতয? 
  
 হপায়াটরা মৃ্দু  াটে-আপজি আম্ার িাম্ শুটিজেটলি, তাই িা? 
  
 জব্স্ময় ভরা হচাটে  াজে হচটপ জিক ব্টল-ও   যাোঁ, জিশ্চয়ই। জকন্তু ওর কথা ব্লার ম্টধয 
একো অিস্তুত ভাব্ হপায়াটরার হচাে এডায় িা। 
  
. 
  
০৩. 
  
 দুঘযেিা? 
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জিিঃেটন্দট , জিটকর এই ভজেো হপায়াটরার ইট াটক আঘাত কটর। োরা পৃজথব্ী র্াটক 
একডাটক হচটি, অথচ এই হম্টয়জে তাটক আটদৌ হচটি ব্টল ম্টি  টে িা। হে দাজব্ 
করটলও হেো আম্াটদর কারও কাটেই হম্াটেই জব্শ্বােটর্া য ম্টি  জেল িা। েব্টচটয় 
ব্ড হর্ো, হম্টয়ো হপায়াটরার োব্ধািব্ােীটক আটদৌ গুরুত্ব জদটে িা। ব্য়ষ্ক জব্টদশীজে 
হর্ি হকািও ভয়ািক ম্িা-হকৌতুটকর কথা ব্লটে। ভজেো হেইরকম্। জিটকর এই 
অেন্তুষ্ট  ওয়া, হেো েজতযই হপায়াটরার ম্ত ব্যজিটত্বর ইট ার পটি ম্ারাত্মক রকটম্র 
অস্বািযকর। 
  
হপায়াটরার  লাো ব্জ্রজিটঘযাটর্র ম্ত হশািায়। 
  
আপজি জক একেু জেজরয়াে  টব্ি? আপিারা, এই অল্পব্য়েীরা–হকি হকািও কথাটতই 
গুরুত্ব হদি িা? একেু হথটম্ আগুিঝরা হচাটে জিটকর জদটক তাজকটয় হপায়াটরা আব্ার 
ব্টল-ম্াদাম্, আম্ার কথা শুটি আপিার জিশ্চয়ই েুব্  াজে পাটে? অথচ ম্াথায় হোট্ট 
একো ফুটো জিটয় আপজি র্জদ শুটয় থাকটতি, তা টল জকন্তু  ােটত পারটতি িা। কারে 
মৃ্তটদ   াটে িা। 
  
জিক হপায়াটরার জদটক েংশয়ভরা দৃজষ্টটত তাকায়। জম্িঃ হপায়াটরা, আম্াটক োব্ধাি কটর 
হদব্ার িিয ধিযব্াদ। তটব্ আম্ার েজতয েজতযই ম্টি  টে, ব্যাপারো জিেকই একো 
দুঘযেিা োডা আর জকেুই িয়। 
  
হপায়াটরা  তাশ ভজেটত ম্াথা ঝাোঁকায়, োম্ািয থম্টক জিকটক জিরীিে কটর–আ , 
আব্ার হেই কথা, এক কথা। োম্ািয হথটম্ হপায়াটরা এব্ার তীি  লায় ঝাঝাটলা 
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ভজেটত ব্টল-ম্াদাম্ হিাটয়ল, দয়া কটর আম্ার কথায় আপিাটক ম্টিাটর্া  জদটত 
অিুটরাধ করজে। আপজি ভীর্ে রকম্ জব্পটদর মু্টোমু্জে, েকাটল হকউ আপিাটক 
ম্াউিার জপির জদটয় গুজল কটরজেল। 
  
জিটম্টর্ জিটকর হচ ারায় ভাব্ান্তর লিয করা র্ায়। হপায়াটরার জদটক জফটর তাজকটয় হে 
অব্াক  লায় ব্টল-ম্াউিার জপিল? 
  
ওটক জব্ভ্রান্ত হদোয়। 
  
 যাোঁ, হকি? আপজি জক এরকম্ কাউটক হচটিি, িাটিি, র্ার কাটে ম্াউিার জপিল 
রটয়টে? 
  
জিক  াটে, আম্ার কাটেই আটে।  যাোঁ, ব্াব্া রু্ি হথটক জফটর আোয় জদটয়জেটলি। 
  
একব্ার হেই ব্স্তুো হদেটত পাজর? 
  
  যাোঁ,  যাোঁ, জিশ্চয়ই। 
  
জিক উটি র্ায়, ব্রাব্র এো এোটিই থাটক। হে একো পুরাটিা আম্টলর হদরাটির 
জব্টশর্ একো হোটপর জদটক ইজেত কটর। তারপর হেো হেটি েুলটতই ওর মু্টের ভাব্ 
েমূ্পেযভাটব্ ব্দটল র্ায়। জব্স্ফাজরত হচাটে চম্জকত  লায় হে ব্টল-ও-ওো হিই। 
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জিক (আম্রা এতিটে কথা িেটে হিটি হফটলজে এো ওর দাদুর হদওয়া িাম্, ওর 
আেল িাম্ ম্যা দালা) আব্ার হচয়াটর জফটর এটে ব্টে। ওর মু্টে ঘি জচন্তার হরো। 
আশ্চর্য হোট্ট শব্দোয় ম্টির ভাব্ িকাশ কটর হে। 
  
হতাম্ার ম্টি আটে জ টিংে, আজম্ হর্ েম্ভাব্িাোর কথা আট ই হতাম্ায় ব্টলজেলাম্। 
ম্টি পডটে? 
  
আজম্ জিরাপদ থাকাই ব্াঞ্ছিীয় ম্টি কজর। জিয় ব্নু্ধ আব্ার একো জিিস্ব চাল জদটয়টে। 
  
োম্ািয জব্রজত, হপায়াটরা জিটকর অজভব্যজিো দ্রুত হচাটে জিরীিে কটর, তারপর আব্ার 
ব্লটত শুরু কটর–আম্ার ধারোোই েজতয  ল। ম্াদাম্ হিাটয়টলর গুজলজব্ি শরীরো 
হ াটেটলর ব্া াটি জিথর  টয় পটড থাকত। অটিকিে র্া কাটরার িিটর পডত িা। 
হেই ফাোঁটক, কািো েুব্ই ে ি জপিলো ওর  াটত ধজরটয় হদওয়া  ত। পটর ম্াদাম্ 
এজলি র্া েিাি করটতি ওো অব্শযই ম্াদাম্ হিাটয়ল এরই জপিল এব্ং জতজি এও 
িািাটতি, েম্প্রজত ম্াদম্ হিাটয়ল েুব্ িাভযাে, মৃ্তুয ভটয় ভীত জেটলি। 
  
জিক অস্বজির ভজেটত িটড। ওর মু্টে-হচাটে স্পষ্টতই েংশয়। হপায়াটরা আব্ার ব্লটত 
শুরু কটর। েুতরাং আব্ার ব্লটত ঘেিাোটক িজতজিত করটত েুব্ একো অেুজব্ধা  টব্ 
িা। েুব্ ে ি  টব্ ব্যাপারো। 
  
জক ভয়ির! জিটকর  লায় স্পষ্ট আতি। 
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হপায়াটরা আম্ার জদটক তাকায়, ওর হচাটে জব্িয়ীর  াজে। ম্াথা হিটড জিটির আতিটক 
েম্থযি কটরই হর্ি হপায়াটরা ব্টল–আর একো ব্যাপার, চার চারটে হচষ্টা ব্যথয  টয়টে … 
পঞ্চম্ব্ার  য়টতা হেো  টব্ িা। 
  
জিক হপায়াটরার জদটক তাকায়। দুজষ্টটত েংশয়। 
  
হপায়াটরা েটে েটে ওর িজতজক্রয়া ব্যি কটরি-িা, িা, জম্ে ব্াকযজল, জচন্তা করটব্ি িা। 
আম্রা আজে। আপিাটক েম্ি জব্পদ হথটক রিা করব্। 
  
জম্ে ব্াকযজল োম্ািয  াটেি-ধিযব্াদ। আপজি ভয় হদোি েুন্দরভাটব্। ঘেিাগুটলার ম্তই 
জব্পিিক ধরটির, আব্ার হরাম্ র্যক। আজম্ লিয করজেলাম্ জিক তার জিদযয় 
অজভজ্ঞতাোটক ধটর রােটলও, ব্িায় রােব্ার হচষ্টা কটর চলটলও-ওর দৃজষ্টটত স্পষ্ট পডা 
র্াটে েম্েযার িজতেজব্, জব্পটদর আোঁচ।… 
  
হপায়াটরা মৃ্দু কাটশ। তারপর জব্িীত ভজেটত একেু ঝুোঁটক ব্টল-তা টল িথটম্ই হর্ো 
করটত  টব্, িথা ত আটলাচিা। জিটকর হচাটে হচাে রাটে হে-তা টল…..শুরু করা র্াক 
ম্াদাম্ হিাটয়ল? িথটম্ হর্ িশ্নো অব্শযম্ভাব্ী এটে পটড, আপিার হকাি শত্রু আটে? 
  
জিক ম্াথা হিটড হিজতব্াচক উত্তর হদয়, িা। 
  
হপায়াটরা েম্থযিেূচক ভজে কটর–হব্শ। তা টল আম্রা জেটিম্া ব্া হ াটয়ন্দা কাজ িীটত 
হ াটয়ন্দাটক এরপর হর্ িশ্নো করটত শুজি-আপিার মৃ্তুয  টল কার েব্টচটয় লাভ? 
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এব্ার জিকটক দৃশযতই জব্ভ্রান্ত হদোয়। 
  
হেোই হতা আজম্ বু্ঝটত পারজে িা। হর্ কারটে আম্ার হ াো ব্যাপারোটক আিব্, 
দুটব্যাধয ম্টি  টে। আম্ার হেরকম্ হকািও েম্পজত্ত হিই, র্ার কারটে আম্াটক েুি 
করার হচষ্টা করা  টত পাটর।  যাোঁ, এই ব্াজডো আটে ব্টে জকন্তু পুরাটিা এই ব্াজডোও 
হতা ব্ন্ধক রাো। 
  
ব্াজডো ব্ন্ধক রাো আটে? 
  
জিক এব্ার জকেুো জব্ম্র্য  লায় ব্টল–আজম্ ব্াধয  টয়জেলাম্। পরপর কটয়কো মৃ্তুযর 
ঘেিা ঘটে হ ল। একোর পর একো। িথটম্ আম্ার িাকুদযা। হেো ে’ব্ের আট র 
ঘেিা। তারপর আম্ার ভাই। অথযৈিজতক োলম্াোল অব্িার ম্টধয পটড জ টয়জেলাম্ 
ভীর্েভাটব্। 
  
হপায়াটরা  ভীর ম্টিাটর্া  জদটয় জিটকর িটতযকো কথা শুিজেল। হম্টয়ো থাম্টতই 
আড্ডা হদওয়ার ভজেটত ব্টল-আর আপিার ব্াব্া? 
  
উজি রু্টি আ ত িজতব্ন্ধী অব্িায় জফটর এটেজেটলি। কটয়কব্ের পরই জিউটম্াজিয়াটত 
ম্ারা র্াি। 
  
একেু হথটম্ জিক আব্ার হর্া  কটর–আম্ার জশশু ব্য়টেই ম্া ম্ারা জ টয়জেটলি। ম্াটয়র 
অকাল মৃ্তুযর হশাক ব্াব্া ে য করটত পাটরিজি। তারপর হথটকই ভব্ঘুটর িীব্ির্াপি 
করটতি জতজি। রু্ি শুরু  টতই হেিাব্াজ িীটত হর্া  হদি। আজম্ ব্া আম্ার ভাই 
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হিরাল্ড হকউই ব্াব্ার েে পাইজি। িাকুদযার কাটেই ম্ািুর্  টয়জে। আম্ার িাকুদযা জেটলি 
একিি অতুলিীয় ম্ািুর্। হলাটক ব্লত জতজি র্াটত  াত জদটতি তাই িাজক হোিা  টয় 
উিত। জতি তার ভা য পরীিা করটতি িুয়ায়। র্ার ম্াধযটম্ িচুর হরাি ার কটরজেটলি 
জতজি। আম্ার র্েি হর্াল ব্ের ব্য়ে, জতজি ম্ারা র্াি। তারপর এই ব্াজডর ম্াজলকািা 
পায় আম্ার ভাই হিরাল্ড। ম্াত্র ব্ের জতটিক আট  এক হম্াের দুঘযেিায় হিরাল্ড ম্ারা 
র্ায়। 
  
আপিার পর এ ব্াজডর ম্াজলকািা পাটব্ি হেরকম্ জিকোত্মীয় জক হকউ আটেি ম্াদাম্ 
হিাটয়ল? হপায়াটরা িশ্ন করল। 
  
জিক দ্রুত কটয়কমু্ ূতয হভটব্ ব্টল–আম্ার েম্পটকয এক ভাই চালযে। চালযে ভাইে। 
হপশায় ও একিি দি আইিিীব্ী। েব্ ব্যাপাটর আম্ায় হে েুব্ ো ার্য কটর। 
  
আপিার জব্র্য় েম্পজত্তর হদোটশািা জক ইজিই কটরি? 
  
উফ, হেভাটব্ হদেটত হ টল হদোটশািা করার ম্ত জব্র্য় েম্পজত্ত আম্ার হেরকম্ হিই। 
তটব্  যাোঁ, আম্ার ব্াজডো ব্ন্ধক রােটত চালযেই েব্রকম্ ব্যব্িা কটর জদটয়জেল। লিো 
ভাডা হদব্ার ব্যব্িাও হেই কটর জদটয়জেল। উফ, লি, আজম্ এিুজি এ িেটে 
আেজেলাম্। 
  
ওোও জক ভাডা হদওয়া ম্যাদাম্? 
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জিক োয় হদয়,–  যাোঁ, অটেজলয়াি এক পজরব্ারটক। েুব্ই আন্তজরক এব্ং জম্শুটক 
পজরব্ার। 
  
হপায়াটরা জক হর্ি জচন্তা কটর। তারপর ব্টল–এোটি ওরা কতজদি ধটর রটয়টেি? 
  
 হব্জশজদি িয়। ম্াত্র ম্ােেটয়ক। 
  
 আো ম্যাদাম্, আপিার ওই ভাইজে, চালযে–হে জক আপিার ব্াব্ার জদটকর আত্মীয় িা 
ম্াটয়র? 
  
ও , চালযে আম্ার ম্াটয়র জদটকর েম্পজকযত। আম্ার ম্ােতুটতা ভাই। 
  
হপায়াটরা আব্ার ঘিঘি দু’পাটশ ম্াথা িাটড েম্থযটির ভজেটত। 
  
 হব্শ। এোডা আর অিয আত্মীয়-স্বিি? 
  
েুব্ কম্। ইয়কযশায়াটর কটয়কিি দূর েম্পটকযর ভাইটব্াি আটে। 
  
 হুম্, তা টল আপিার হতা র্টথষ্ট জিিঃেে িীব্ি কাটে তাই িা? 
  
হপায়াটরার কথায় জম্ে ব্াকযজল মৃ্দু  াটেি–জিিঃেে? িা জম্িঃ হপায়াটরা। আেটল েম্পকয 
বতজর ব্া ব্িায় রাোর েম্য়ই আম্ার থাটক িা। হদটশ হতা ব্লটত হ টল আজম্ িায় 
থাজকই িা। 
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র্াক, এব্ার আপিার ব্নু্ধটদর জব্র্টয় একেু িািব্। দুপুটর আপিাটক র্াটদর েটে 
হদেলাম্। 
  
ওরা, একিি হেজড রাইে। আম্ার অিযতম্ জিয় এব্ং ঘজিষ্ট ব্ান্ধব্ী। ওর িীব্িো 
ব্লটত হ টল ধ্বংে  টয় হ টে। একো িাটিায়াটরর েটে ওর জব্টয়  টয়জেল। ম্দ আর 
ম্াদকই তার িীব্ি জেল। ব্ের োটিটকর ম্টধয হেজড তাটক হেটড চটল আটে। আজম্ 
চাই আইিত জব্ব্া -জব্টেদ  টয় হ টল হেজড জিম্ লািরুম্টক জব্টয় করুক। 
  
জিম্ লািরুম্? ব্ে জেটের আেয জডলার? 
  
 যাোঁ, জিক ধটরটেি। জিম্ তার একম্াত্র েন্তাি। েুপুরুর্। েৎ। অতযন্ত ভদ্র। েব্টচটয় 
ব্ড কথা, হেজড জিটব্জদত িাে। ওরা হ াটেল ম্যাটিজিটকই রটয়টে  ত একেপ্তা  
ধটর। আ াজম্ হোম্ব্ার আজম্ একো পাজেয জদজে। হেজদি ওরা এোটি আেটব্। 
  
হপায়াটয়ার কপাটল ভাোঁিো ক্রটম্  ম্ভীর  টে। আজম্ ওর এই হচ ারা েুব্ ভালভাটব্ই 
জচজি। জচন্তাজন্বত ভজেটত হপায়াটরা জিকটক উটেশয কটর ব্টল–আর জম্টেে রাইটম্র 
স্বাম্ী? 
  
হেই হিশাটোর  তোডার হতা হকাি হোোঁিই হিই। হে হর্ হকাথায় হকউ িাটি িা। 
হেজডও হে কারটে জডটভােযো পাটে িা। 
  
হুম্। এব্ার ম্াদাম্ হিাটয়ল আপিার অিয ব্নু্ধটদর িেটে র্াওয়া র্াক। কম্াোর 
শযাজলোর? 
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িিয?– ত পাোঁচ ব্ের ধটর আজম্ ওটক জচজি। 
  
হপায়াটরা এব্ার জিকটক আপাদম্িক জিরীিে কটর। এব্ার ব্নু্ধর ম্ত িশ্ন কটর–র্জদ 
জকেু ম্টি িা কটরি, একো ব্যজি ত িশ্ন করজে আপিাটক–উজি জক আপিাটক জব্টয় 
করটত চাি? 
  
জিক েিজতভ ভজেটতই ব্যজি ত িশ্নোর িব্াব্ হদয়– যাোঁ, ম্াটঝ ম্াটঝই কথাো হতাটল। 
  
এ জব্র্টয় আপিার জক ম্ত? 
  
িা, িিযটক জব্টয় করার ব্ােিা আম্ার হকাি ম্টতই হিই। কারে ওর জব্ত্তেম্পদও হিই, 
ব্য়েও চজিশ পার  টয় হ টে। তাোডা চজরটত্রর জদক জদটয় একেু একটঘটয় স্বভাটব্র। 
  
হপায়াটরা মৃ্দু  াটে-েজিক রু্জি। আপিার ম্ত একিি িাটোেল রু্ব্তীর েটে উজি 
হম্াটেই ম্ািািেই িি। 
  
একেু হথটম্ হপায়াটরা আব্ার ব্টল–আো ম্াদাম্ হর্ েজব্ো আপিার জব্োিার ওপর 
জেোঁটড পটডজেল, হেো জক একব্ার হদো র্ায়? 
  
জিক একঝলক হপায়াটরার মু্টের জদটক তাকায় তারপর ব্টল– যাোঁ, হকি িয়? 
  
জিটকর হপেি হপেি আম্রা ওর হশাব্ার ঘটর এটে  াজির  লাম্। 
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ম্াথার জদটক ওপটর হেটম্ ব্াোঁধাটিা একো হতলজচত্র। হপায়াটরা েুোঁজেটয় েুোঁজেটয় হদেটত 
হদেটত িশ্ন করল–আট র দজডোও জক একইরকম্ হপাি জেল? 
  
 যাোঁ, িায়? জম্ে ব্াকযজল অিযম্িস্ক  লায় উত্তর হদয়। 
  
হপায়াটরা দজডো হদেটত হদেটত ব্টল–আট র দজডো আটে জক? 
  
জিক অব্াক  লায় ব্টল–একো হেোঁডা তার, হেো হরটে হদওয়া  টব্ হকি? 
  
হপায়াটরা  ভীর আটিটপর ম্াথা িাটড–ম্াদাম্ হিাটয়ল, তারো হদেটল হব্াঝ হর্ত হেো 
েজতযই জেোঁটড জ টয়জেল িা জক হেো হকটে হদওয়া  টয়জেল? 
  
জিক েুব্ই তাজেটলযর  লায় ব্টল-িা, িা, হেরকম্ জকেুই িয়। ওো জিেকই একো 
দুঘযেিা জেল। আর জকেুই  টত পাটর িা। 
  
 যাোঁ, ম্াদাম্ হিাটয়ল হিার  লায় ব্লা র্ায় িা হর্ এো দুঘযেিা িয়। জকন্তু আপিার 
 াজডর হিক িে কটর হদওয়া ব্া জপিটলর গুজল হোোঁডা, এগুটলা হকািভাটব্ই দুঘযেিা  টত 
পাটর িা। এম্ি জক পাথটরর চাতাল হথটক পাথটরর চাোঁই  জডটয় পডা, হেোও েুব্ই 
েটন্দ িিক। 
  
হপায়াটরা এব্ার ব্াজডো ভাল কটর ঘুটর ঘুটর হদেল। োরা ব্াজডটত আশ্চর্য এক জিিঃশব্দ 
জব্রািম্াি। 
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ম্াদাম্, আপিার ব্নু্ধটদর ম্টধয এম্ি হকউ আটেি র্াটক আপজি পুটরাপুজর জব্শ্বাে করটত 
পাটরি? 
  
ব্লটত হ টল হেজড। হকি ব্লুি হতা? 
  
এেি হথটক আপিার েটে কারও েব্যিে থাকা উজচত, হপায়াটরা  ম্ভীর  লায় ব্টল।-
তটব্ জম্টেে রাইেিয়। অিয হকউ। 
  
কথাগুটলা শুটি জিক এব্ার র্টথষ্ট উটত্তজিত  টয় পটড। তারপর জক হর্ি ভাটব্ 
জকেুিে–এব্ার ব্টল ম্যাজ , ওর ওপর ভরো করা র্ায় অব্শযই। 
  
ম্যাজ ? জতজি হক? 
  
আম্ার ইয়কযশায়াটরর তুটতাটদর একিি। একেু থাটম্ জিক। হপায়াটরার মু্টের জদটক 
তাকায়–আম্ারই েম্ব্য়েী। ওটক জদটয় আপিার কাি চলটব্? 
  
জিশ্চয়ই। জিশ্চয়ই। আপিার তুটতা হব্াি র্েি জতজি জিশ্চয়ই ভরোটর্া য। 
  
 জিক একো  ভীর শ্বাে োটড।–হব্শ–আজম্ তা টল ম্যাজ টক তার পািাজে, জকন্তু ওটক 
আপজি জিক জক করটত ব্লটেি? 
  
ম্াদাম্ হিাটয়ল ব্াকযজল, েম্ভব্  টল, িা িা েম্ভব্  টল িয়, জিজশ্চত করটব্ি হর্ি উজি 
রাটত আপিার েটে ঘুটম্াি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 পেরিল অ্যাট এন্ড হাউস । আগাথা রিরি । এিকুল পোযারিা সমগ্র 
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জিক আটে। 
  
জকন্তু এরকম্ একো আব্দার করটল উজি জকেু ম্টি করটব্ি িা হতা? 
  
িা িা, ম্যাজ  হেরকম্ হম্টয় িয়। তাোডা আম্রা েুব্ই ঘজিষ্ট। 
  
আম্রা আব্ার ব্েব্ার ঘটর এটে ব্েলাম্। জিক জকেুো জব্ভ্রান্ত  লায় ব্টল–আপজি জক 
েব্ ঘেিা ম্যাজ টক িািাটব্ি? 
  
িা, িা, আপজি জিজশ্চত থাকুি ম্যাদাম্। আর র্াই ঘেুক, েব্ জকেু ো টের েটে 
মু্টোমু্জে  টব্ি। একেু হথটম্ হপায়াটরার হর্ি  িাৎ ম্টি পডল–ও , ভাল কথা, আপজি 
জক কেিও েম্পজত্তর ইোপত্র কটরজেটলি? 
  
 যাোঁ, অপাটরশটির আট  আজম্ একো ইোপত্র কটরজেলাম্। 
  
অপাটরশি? 
  
 যাোঁ, জম্িঃ হপায়াটরা আম্ার অযাটপিজডক্স অপাটরশি  টয়জেল ম্ােেটয়ক আট । তেি 
আম্ার ম্টি  টয়জেল তার আট  একো উইল কটর র্াওয়া উজচত। 
  
হপায়াটরা আম্ার জদটক তাকায়। ওর হচাটের ভার্া আম্ার হচিা। তাই অজিয় িশ্নো 
আম্াটকই করটত  ল। 
  
জম্ে ব্াকযজল র্জদ জকেু ম্টি িা কটরি, হেই উইটলর ব্যব্িাো জকরকম্ জেল? 
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জিক একো শ্বাে হিয়। একেু হভটব্ জিটয় ব্টল–এে  াউেো চালযটের িাটম্ জলটে 
জদটয়জেলাম্ আজম্। এোডা আর আম্ার হতম্ি জকেু েম্পজত্ত হিই। 
  
হপায়াটরা অিযম্িস্ক ভজেটত ম্াথা িাটড। তারপর জিটকর জদটক তাজকটয় ব্টল–ম্াদাম্ 
হিাটয়ল এব্ার আম্রা আেব্। 
  
একেু হথটম্ জিটকর জদটক তাকায়–ম্াদাম্ একেু োব্ধাটি থাকটব্ি। 
  
 জিক আশজিত হচাটে তাকায়–জক হথটক? 
  
হপায়াটরা উদাে  লায় ব্টল–হেো এই মু্ ূটতয আজম্ ব্লটত পারজে িা। আশাকজর জদি 
কটয়টকর ম্টধয আেল েতযো আজম্ আজব্ষ্কার করটত পারব্। আপাতত জিটির জব্চার 
বু্জিটক ব্যব্ ার কটর েতকয থাকটব্ি–হকাথায় আপজি জিরাপদ, হকাি জদক হথটক জব্পদ 
আেটত পাটর। 
  
. 
  
০৪. 
  
জকেু ঘেটব্, ঘেটব্ই 
  
 হপায়াটরা রািায় এটে দাোঁডাটিা ম্াত্র আজম্ ব্ললাম্-একো কথা হতাম্ার অজত অব্শযই 
হিটি রাো উজচত। 
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হেো জক? 
  
আজম্ আি দুপুটর কম্যাোর শযাজলোটরর মু্ে হথটক হশািা জিটকর দুঘযেিাগুটলা ব্েযিা 
করলাম্। 
  
হব্শ ম্িটর্া  জদটয় হপায়াটরা কথাগুটলা শুিল। তারপর  াজেমু্টে ব্টল– যাোঁ, অব্শযই 
এরকম্ জকেু চজরত্র থাটক র্ারা এধরটির ভয়ির  ল্প জিটির েম্পটকয িচার কটর েব্ার 
কাটে, অিযটদর কাটে জিটির গুরুত্ব ব্াডাটত চায়। 
  
আজম্ েরােজর হপায়াটরার মু্টের জদটক তাকাই। ওর ম্টির ভাব্ পডব্ার হচষ্টা কজর। 
  
হতাম্ার জক ম্টি  য় জম্ে ব্াকযজল…… 
  
 হপায়াটরা আম্ার কথা হশর্ করটত হদয় িা, ব্াধা জদটয় ব্টল ওটি–িা, িা, হ জিংে, 
অব্শযই িয়–তুজম্ লিয করজি, উজি েজতয েজতয চরম্ জব্পটদর ম্টধয রটয়টেি হেো 
ওিাটক হব্াঝাটত আম্ার হকম্ি ঘাম্ েুটে হ ল?–র্জদও ব্া হব্াঝাটিা হ ল, তবু্ ম্টি  য় 
িা জিটির জব্পটদর ব্যাপারো উজি পুটরাপুজর জব্শ্বাে কটরটেি। 
  
তা টল? অকারটে হকি শযাজলিার আম্াটক ওইেব্ কথাগুটলা ব্লল? 
  
জিেক জম্টথযব্াদী িজতপন্ন করটত চাইল হকি? েব্টচটয় হর্ো ব্ড  টয় আম্ার হচাটে 
এেি ধরা পটডটে, কম্যাোর শযাজলিার দুপুটর  াটয় পটড আম্ার েটে ভাব্ 
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িজম্টয়জেটলি এই কথাগুটলা ব্লব্ার িটিযই। েমূ্পেয অিােজেকভাটব্ হেটি এটিজেটলি 
ব্যাপারোটক, জকন্তু হকি? জম্ে ব্াকযজলটক জম্টথযব্াদী ব্াজিটয় ওিার জক লাভ? 
  
হপায়াটরাটক কথাগুটলা ব্লটত হেও মৃ্দু র েযম্য়  াজে  ােল। 
  
তুজম্ েজতয েুব্ ভাল িায় ায় আঙুল েুোঁইটয়ে ব্নু্ধ। জকন্তু েজতয কথাো  ল আম্রা এেিও 
উত্তরোর দরিায় পা রাজেজি। 
  
জকন্তু হপায়াটরা আজম্ িশ্ন কজর–তুজম্ এত তাডাহুটডা কটর ম্াদাম্ হিাটয়টলর তুত 
হব্ািটক ওিার েটে থাকব্ার ব্যব্িা করটল হকি? 
  
হপায়াটরা শূটিয  াত হদালায়, ওর আেুলগুটলায় হঢউ হতাটল। জিয় হ জিংে, এটিটত্র 
আম্ার হর্ িজতদ্বন্দ্বী তুজম্ জক বু্ঝটত পারে িা। আম্াটদর দু’ াত শি কটর ব্াোঁধা। 
হকািও অপরাধ ঘটে র্াওয়ার পর হর্োর েম্াধাি করা এরকুল হপায়াটরার কাটে হকািও 
েম্েযার ব্যাপার িয়। অপরাধী হতা অপরাটধর শরীটর তার িাম্ েই কটর র্ায়। আজম্ 
হেোর পাটিািার কজর ম্াত্র। জকন্তু এটিটত্র হতা হকািও অপরাধ ঘটেই জি, এব্ং আম্রা 
চাইও িা–হকািও অপরাধ ঘেুক। হকািও অপরাধ ঘেব্ার আট ই তাটক জিেযয় করা 
দুলযভতম্ কজিি কাি। 
  
হপায়াটরা একেু থাটম্–আম্াটদর িথম্ এব্ং িধাি লিয  ল ম্াদাম্ হিাটয়টলর 
জিরাপত্তা। তাই হতা? এব্ং হেজে হম্াটেও ে ি কাি িয়। িা, এটকব্াটরই ে ি কাি 
িয় হ জিংে। আম্াটদর পটি জদি এব্ং রাত েব্যিে তার ওপর িির রাো েম্ভব্ িয়। 
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আম্রা হকািও পুজলশটকও িিরদাজর করটত পািাটত পাজর িা। একিি রু্ব্তীর হশাব্ার 
ঘটর হতা আম্রা রাত কাোটত পাজর িা। 
  
হপায়াটরা থাটম্, হর্ি দম্ হিয়–জকন্তু আম্াটদর েম্ভাব্য েুজির কািোটক আরও কজিি 
কটর তুলটত আম্রা একো কাি করটত পারতাম্। হপায়াটরা থাটম্, এর হব্জশ জকেু 
ব্লব্ার দরকারও জেল িা। আজম্ তেি হব্শ েুজশ  টয় উিলাম্ এব্ং জিটকর জিরাপত্তা 
কথা হভটব্ জিজশ্চতটব্াধ করটত লা লাম্, জিক তেিই হপায়াটরা কথা ব্লল আব্ার। এব্ং 
এটকব্াটর জভন্ন  লার স্বটর। আজম্ চম্জকতটব্াধ করলাম্ কথাো শুটি। 
  
জকন্তু হ জিংে, আম্ার র্টথষ্ট ভয় করটে। 
  
েজব্স্মটয় আজম্ ওর মু্টের জদটক তাজকটয় ব্জল-ভয়? 
  
 যাোঁ, হ জিংে। ভয়! কারে, হলাকো এটকব্াটর শয়তাি ধূতয। িা হ , আজম্ এটকব্াটর 
স্বজি পাজে িা ব্নু্ধ। 
  
হপায়াটরা, আজম্ তীক্ষ্ণ  লায় ব্ললাম্–তুজম্ আম্াটক হব্শ উজদ্বগ্ন কটর তুলে হ  ব্নু্ধ। 
  
আজম্ও হতাম্ার ম্ত উজদ্বগ্ন হ জিংে, হকি িাটিা? িািীয় েব্টরর কা িজেটত হোট্ট 
একো েব্র হব্র  টয়টে। ম্াদাম্ হিাটয়টলর ব্াজডটত জব্েযাত হ াটয়ন্দা। এরকুল 
হপায়াটরা ম্যাজিজিক হ াটেটল উটিটেি। হ জিংে, েব্াই আম্ার িাম্ িাটি আর ওটতা 
ঝািু অপরাধী, হে হতা আম্ার িাম্ িািটব্ই। ঘেিািটলর কাোকাজে আম্ার উপজিজত 
িািব্ার পটর তার জক করা উজচত? 
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অব্শযই আত্মট াপি করা উজচত। হপায়াটরার আত্ম ব্যটক উেটক জদটয় আজম্ ব্জল–অর্থা 
হে বৃ্থা েম্য় িষ্ট করটব্ িা। হপায়াটরা তদন্ত শুরু করার আট ই আম্াটক র্া করার 
কটর হফলটত  টব্, হভটব্ জিটয় দ্রুত চরম্ আঘাত  ািটত চাইটব্–তাই িয় জক? 
  
একেু হথটম্ হপায়াটরা আব্ার হর্া  কটর–আর েব্টরর কা িো হর্ভাটব্ ভাোঁি করা জেল, 
হকউ হেো পটডজেল। আর শুিটল হতা হ জিংে, জম্ে ব্াকযজল ব্লটলি–জতজি আি 
েব্টরর কা ি পটডিজি। তা টল? হক পটডজেল েব্টরর কা িো? 
  
এব্ার আজম্ও হব্শ জচন্তায় পটড হ লাম্–তার ম্াটি ব্াজডরই হকউ……… 
  
 জিিঃেটন্দট -হ জিংে, জিিঃেটন্দট । 
  
 হতাম্ার কাউটক েটন্দ   য়? 
  
 হপায়াটরা  াতদুটো মু্জষ্টব্ি কটর শূটিয হোোঁটড। 
  
িা, এই অপরাটধর হম্াজেভ র্াইট াক িা হকি–হেো দ্রষ্টব্য িয়। জিেক েুি করার কারে 
জক  টত পাটর? পুরাটিা ব্ন্ধক রাো এই ব্াজড? েম্পজত্ত?  ােযকর। তা টল? তা টল? 
তা টল? 
  
কম্যাোর শযাজলোর? একম্াত্র েটন্দট র তাজলকায় ওটকই রাো র্ায়। 
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হপায়াটরা দৃঢ়ভজেটত ম্াথা িাটড–িা , আজম্ িাজি হকি তুজম্ একথা ব্লে, তটব্ আম্ার 
দৃঢ় জব্শ্বাে-কম্যাোটরর েটে এই ম্াম্লার হকািও হর্া াটর্া  হিই। উজি একিি পাক্কা 
োট ব্। 
  
জকন্তু হপায়াটরা উজি জম্ে ব্াকযজল েম্পটকয…….. 
  
আম্ায় হশর্ করটত িা জদটয়ই হপায়াটরা  াত তুটল ব্াধা হদয়। ব্নু্ধ, আম্ার ম্টি  টে, 
এটিটত্র উজি অটিযর মু্টে হশািা কথা েজতয ব্টল জব্শ্বাে কটর হতাম্ার কাটে উ টড 
জদটয়টেি। 
  
অটিযর মু্টের কথা? হেো কার  টত পাটর? 
  
হপায়াটরা দুই আঙুটল হ াোঁটফর একো িান্তটক হম্াচডাটত হম্াচডাটত হকৌতুটকর  লায় 
ব্টল–েজিক ব্লটত পারব্ িা– য়টতা জম্টেে রাইে। 
  
আম্রা  াোঁেটত  াোঁেটত এটে হপৌঁেলাম্ হেই  যারািজেটত, র্ার কথা জম্ে ব্াকযজল উটিে 
কটরজেটলি। 
  
হপায়াটরা  যাটরি ম্াজলকটক জিটির পজরচয় হদয় জম্ে ব্াকযজলর পজরজচত ব্টল, েটে 
একথাও ব্টল–জম্ে ব্াকযজলর পরাম্টশযই জতজি হেোি হথটক লঙ ড্রাইটভও র্াব্ার িিয 
একো  াজড ভাডা করটত এটেটেি। এেব্ কাটি কথাব্াতযা চালাটত চালাটতই, 
েুচতুরভাটব্ কেি হর্ি ঢুটক পটড জম্ে ব্াকযজলর  াজডর  ণ্ডট াটলর িেটে। 
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 যারাি ম্াজলক র্া ব্লল হেো পুটরাোই র্াজত্রক কথাব্াতযা, হকৌশল ত  াজডর জব্র্য়। 
আজম্ হেই হম্াের র্াটির জিম্যাে হকৌশটলর জব্র্টয় পুটরাপুজরই অন্ধ। হপায়াটরা জিটিও এ 
জব্টর্টয় েুব্ একো জব্জ্ঞ িয়। তটব্ তারই ম্টধয আম্রা র্া চাইজেলাম্ হেো হপটয় 
হ লাম্। হম্াের হম্কাজিক ও  যারাি ম্াজলটকর কথার হভতর হথটকই তা হব্জরটয় এল। 
জিটকর  াজডো ইোকৃতভাটব্ হকউ জব্ জডটয়জেটলি এব্ং েুব্ ে টিই তা করা েম্ভব্। 
  
আম্রা র্েি রািা ধটর হ াটেটলর জদটক জফরজেলাম্ তেি হপায়াটরা ম্ন্তব্য করল–
তা টল, এই ব্যাপার? 
  
একেু হথটম্ ভুরু কুোঁচটক হে আব্ার ব্টল–জিক তা টল জিক েটন্দট ই কটরজেল। 
  
তা টল, এেি আম্াটদর কতযব্য জক? 
  
 একো হেজলোম্ করা। র্জদ িা েুব্ হব্জশ হদজর  টয় জ টয় থাটক। 
  
হেজলোম্? আজম্ অব্াক  টয় িশ্ন কজর। 
  
 যাোঁ, হেজলোম্। 
  
আম্রা হপাষ্ট অজফটে এটে  াজির  লাম্। হপায়াটরা হেজলোটম্র ব্য়াি জলেল, হেো 
পাজিটয়ও জদল কাটক, হকাথায় জকেুই ব্লল িা। ও  য়টতা হচটয়জেল আজম্ িশ্ন কটর 
িািটত চাইব্। আজম্ ের্টে হর্ পথ পজর ার করলাম্। 
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48 

www.bengaliebook.com                                  সূরিেত্র 
 

 

হোম্ব্াটরর আট  জম্িঃ ভাইটের োটথ কথা ব্লা র্াটব্ িা। কাল হতা আব্ার রজব্ব্ার। 
মু্শজকল। হপাষ্ট অজফে হথটক হফরার পটথ হপায়াটরা ম্ন্তব্য করল। 
  
জকন্তু জম্িঃ ভাইটের হথটক হতাম্ার িািব্ার ম্ত এম্ি জক িরুজর জব্র্য় আটে? 
  
েুব্ ে ি। হপশাদাজর ভজেটত আম্াটক হিটি জিটত  টব্ হর্ আি দুপুর ১২-৩০ জম্জিে 
িা াদ জতজি জক জিটির ব্াজডটত জেটলি? হপায়াটরা  ভীর জচন্তায় ডুটব্ থাকা অিযম্িস্ক 
 লায় ব্টল।টর্ হিটত্র গুজলো উজি জিজশ্চতভাটব্ হোটডিজি হেো িম্াে  টয় র্াটব্। 
  
আজম্ পাদেীকা িুজড–আো হপায়াটরা, ম্যাটিজিক হ াটেটল জিটকর হর্ জতিিি ব্নু্ধ-
ব্ান্ধব্ী রটয়টেি তাটদর অযাজলব্াই র্াচাই কটর হদেটব্ িা? 
  
হেো েুব্ ে ি কাি িয়। ওটদর ম্টধয হকউ একিি কটয়ক জম্জিটের িটিয অিযটদর 
হথটক আলাদা  টতই পাটর। 
  
লাউে, ধুম্পাটির ঘর, কাপড হধাব্ার ঘর, জিটচর ব্েব্ার ঘর, ব্া ািা অটিক  টত 
পাটর। তারপর ব্া াটি ঘাপজে হম্টর অটপিা করা, হম্টয়ো কেি হে িায় াো জদটয় 
র্াটব্। েব্ই জিক আটে হ জিংে। জকন্তু হেো আম্রা িম্াে করব্ জকভাটব্? 
  
 াটতর তালুটত েটিাটর একো ঘুজর্ ম্াটর হপায়াটরা, তারপর ব্টল–হভটব্ হদে হ জিংে, 
আম্রা হতা ম্াত্র কটয়কিটির কথা হিটিজে জিটকর মু্টে। আরও কতিি রটয় হ টেি, 
জিক র্াটদর আটদৌ েটন্দট র হর্া য জব্টব্জচত িা করায় তাটদর িেে হতাটলই জি। হর্ম্ি 
লটির ভাডাটে অটচিা অটেজলয়রা। আরও অটিযরা–র্ারা জিটকর কাটের, ঘজিষ্ট, ব্নু্ধ-
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ব্ান্ধব্, আত্মীয়-স্বিি। হ জিংে–আম্ার হব্াধ, অিুভূজত ব্লটে জকেু একো আটে। 
জিশ্চয়ই জকেু একো আটে, র্া এেিও আটলায় আটেজি। 
  
হপায়াটরা  াটে,  ভীর একো শ্বাে োটড। 
  
 হপায়াটরা তুজম্ ব্লটত চাইটে, জিক আম্াটদর কাটে জকেু একো আডাল করটে? 
  
 আম্ার কথায় হপায়াটরা েটিাটর ম্াথা িাটড। 
  
িা, জিক তা িয়। আেটল জতজি  য়টতা কথাগুটলা ব্লার িটয়ািিই ম্টি কটরিজি। 
কারে–জতজি হভটব্টেি এই ম্াম্লার েটে ওইেব্ কথার হকািও রকম্ েম্পকয থাকটত 
পাটর িা। আর আজম্ হেোই জিক জক িািটত চাই। আত্ম ব্য িয়, তটব্, েুব্  টব্যর েটে 
ব্লব্–োধারে ম্ািুটর্র হথটক আম্ার বু্জিো একেু হব্জশ। আজম্, এরকুল হপায়াটরা–হেই 
হর্া াটর্া ো হদেটত হপতাম্, হর্ো উজি পারটেি িা।  য়টতা হেই দরিাো েুোঁটি হপতাম্ 
হর্ো এই র টেযর অন্দরম্ টল হপৌঁটে জদত আম্াটক। হপায়াটরাটক এভাটব্ অন্ধকাটর 
 াতটড হব্ডাটত  ত িা। 
  
আম্ার জব্শ্বাে তুজম্ হেো েুোঁটি পাটব্। তার আট ই িা েুব্ হব্জশ হদজর  টয় র্ায়। 
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রমিঃ ও রমরসস িফট 
০৫. জম্িঃ ও জম্টেে ক্রফে 
  
হে রাটত হ াটেটল িাটচর আের ব্টেজেল। জিক তার ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্ীটদর জিটয় রাটতর 
োওয়া োরটত এটেজেল। আম্াটদর হদটে আন্তজরক উষ্ণ ভজেটত  াত িাডল। 
  
কাোঁধটোলা হব্গুজি রটঙর হপার্াক পটরটে হে। এক উজ্জ্বল, উেল ম্জ লা। আজম্ 
হপায়াটরার জদটক তাজকটয় ম্ন্তব্য িা কটর পাজর িা। হপায়াটরা আম্ার কথায় েম্থযিেূচক 
ম্াথা িাটড। েেীটদর হথটক এটকব্াটর বব্পরীতযমূ্লক উদা রে। হেটডজরকা রাইে 
পটরটেি োদা রটঙর হপার্াক। ওরা েব্াই ম্ া উৎোট  িাচািাজচ করল। হব্শ েুন্দরী 
ম্জ লা। হপায়াটরার কথায় আজম্ হোৎোট  ব্জল–আম্াটদর জিক হতা? 
  
িা হ , আজম্ অিয ম্জ লাজের কথা ব্লজে। 
  
একেু হথটম্ হপায়াটরা কটয়কমু্ ূতয পর আব্ার ব্টল–উজি জক জব্র্ণ্ণ? অেুেী? হকউ িাটি 
িা। আজম্ হতাম্ায় ব্লটত পাজর হ জিংে, উজি একো চলম্াি র টেযর েজি। 
  
তুজম্ জক জিক ব্লটত চাইে? 
  
হপায়াটরা মৃ্দু  াটে। তারপর এক েম্টয় ব্টল-তুজম্ জিটিই এক েম্য় েব্ বু্ঝটত 
পারটব্, শুধু আম্ার কথাো ম্াথায় হ োঁটথ রাে। 
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আম্াটক অব্াক কটর জদটয় হপায়াটরা  িাৎ উটি দাোঁডায়। 
  
জিক আর শযাজলোর তেিও িাচটে। হেটডজরকা এব্ং লািারুম্ িাচ হশর্ কটর হচয়াটর 
এটে ব্টেটে। লািারুম্ তারপর উটি দাোঁডায় এব্ং ব্াইটর হব্র  টয় র্ায়। জম্টেে রাইে 
তেি একা। 
  
হপায়াটরা তার োম্টি জ টয় দাোঁডায়। আজম্ও তাটক অিুেরে কজর। ওর পিজতোই  টে 
েরােজর এব্ং মূ্ল লিযজভজত্তক। 
  
ম্াদাম্, র্জদ অিুম্জত হদি, আপিার েটে কটয়কো কথা ব্লটত চাই। 
  
জম্টেে রাইে আঙুল জদটয় তার োম্টির হচয়ারো হদজেটয় ব্টলি–জিশ্চয়ই। ব্েুি। 
  
শীতল, অিুটত্তজিত কণ্ঠস্বর। 
  
ম্াদাম্ আজম্ িাজি িা আপিার জিয় ব্ান্ধব্ী আপিাটক িাজিটয়টেি জক িা, আি আব্ার 
ওর ওপর একো িােঘাজত  াম্লা  টয়জেল। 
  
কথাো হশািার েটে েটে ধূের হচাে দুটোয় আতি ভটর উিল–তার ম্াটি? 
  
 ম্াদাম্ হিাটয়ল ব্াকযজলটক আি েকাটল গুজল কটর েুি করার হচষ্টা  টয়জেল। 
  
েটে েটে মু্টের ভাব্ পাটল্ট র্ায়। মৃ্দু  াজে ফুটে ওটি হিাোঁটের হকাটে–জিক ব্টলটে 
জিশ্চয়ই আপিাটক। 
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িা ম্াদাম্, আজম্ জিটির হচাটে ঘেিাো ঘেটত হদটেজে। এই হর্ বু্টলেো। হপায়াটরার 
হম্টল ধরা  াটতর তালুটত বু্টলেো। 
  
জব্স্ফাজরত হচাটে বু্টলেোর জদটক কটয়কমু্ ূতয তাজকটয় থাটক হেটডজরকা, জকন্তু…. 
জকন্তু…… তার ম্াটি……… 
  
ম্াটিো  টে েুব্ই ে ি। ওো ম্াদাম্ হিাটয়ল ব্াকযজলর কল্পিা িয়। ব্ািটব্  ত 
কটয়কজদি ধটরই ওিাটক েুি করার হচষ্টা করা  টে। 
  
জকেুিে চুপচাপ হথটক হপায়াটরা ব্টল–আো ম্াদাম্, এোটি আেব্ার আট  আপজি 
হকাথায় জেটলি? 
  
োজকিটক। ব্নু্ধটদর েটে। 
  
হব্শ, আজম্ জক আপিার হেই ব্নু্ধটদর িাম্গুটলা িািটত পাজর? জিটম্টর্র ম্টধয ম্জ লার 
রু্ ল কুজঞ্চত  টয় উিল–হেকথা আপিাটক ব্লব্ এরকম্ হকািও কারে আটে জক? 
  
িা িা, হেরকম্ জকেু িয়। োজকিটক আম্ারও হব্শ কটয়কিি ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্ আটে। তাই 
িািটত চাইজেলাম্ আপজি তাটদর হচটিি িাজক। হর্ম্ি, বু্কািি, আম্ার একিি ব্নু্ধ। 
হচটিি আপজি? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 পেরিল অ্যাট এন্ড হাউস । আগাথা রিরি । এিকুল পোযারিা সমগ্র 

53 

www.bengaliebook.com                                  সূরিেত্র 
 

 

জম্টেে রাইে উদাে ভজেটত ম্াথা িাটডি–িা, আজম্ জচজি িা। আো আম্রা অব্ান্তর 
িেটে েম্য় হকি িষ্ট করজে? আপজি ব্রং জিটকর কথা ব্লুি। হক ওটক গুজল কটরটে? 
হকি? 
  
আজম্ তা িাজি িা, এেিও জকন্তু জিজশ্চত থাকটত পাটরি, েুব্ অল্প েম্টয়র ম্টধয আজম্ 
হেো েুোঁটি হব্র কটর হফলব্। আম্ার িাম্ এরকুল হপায়াটরা। আজম্ একিি িাইটভে 
জডটেকজেভ। 
  
অজত জব্েযাত ম্ািুর্। হে আপিার ম্ ািুভব্তা। এব্ার জম্টেে রাইে েুব্ ধীটর ধীটর 
হকটে হকটে ব্লটলি-আপজি আম্াটক জক করটত ব্টলি এেি? 
  
েজতয কথা ব্লটত জক এব্ার আম্রা দুিটিই র্টথষ্ট অব্াক  ই। আম্রা হকউই এমু্ ূটতয 
ওিার মু্ে হথটক এধরটির কথা আশা কজর িা। 
  
আজম্ আপিাটক অিুটরাধ করব্ আপিার ব্নু্ধর ওপর একেু িির রােটত। হপায়াটরা 
শান্ত  লায় ব্লল। 
  
জিক আটে। হেোই র্টথষ্ট। 
  
হপায়াটরা কথা হশর্ কটরই উটি দাোঁডায়। 
  
হপায়াটরা আজম্ একেু দূটর েটর আেব্ার পর ব্ললাম্-তুজম্ জক আজিটির তােগুটলা 
েরােজর হদজেটয় জদটল িা? 
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আব্ার আম্রা আম্াটদর হেজব্টল জফটর এলাম্। 
  
হপায়াটরা তার হচয়াটর ব্েটত ব্েটত ব্লল–তাোডা আজম্ আর জক করটত পারতাম্। 
আম্ার কাটে িথম্ কাি  ল েব্ার আট  জম্ে ব্াকযজলর জিরাপত্তা েুজিজশ্চত করা। আজম্ 
হকািও ঝুোঁজক জিটত চাই িা। তটব্ একো কথা পজরষ্কার  টয় হ টে। 
  
জক? আজম্ হোৎোট  িশ্ন কজর। 
  
জম্টেে রাইে োজকিটক জেটলি িা। 
  
হকাথায় জেটলি তা টল? 
  
আিঃ, এরকুল হপায়াটরা জিকই েজিক তথয েুোঁটি ব্ার করটব্। 
  
 ােোম্ লািারুম্ এতিটে জফটর এটেটেি। ম্জ লা তাটক েব্ ব্লটেি। 
  
আ –চম্ৎকার, হলাকো অতীব্ ধূতয হ । আম্াটদর জদটক হে তাকাটেই িা। 
  
আ - া, র্জদ আম্ার এেি িািা থাকত। 
  
 আজম্ অব্াক  লায় িশ্ন কজর জক? 
  
হেো হোম্ব্ারই িািটত পারটব্। 
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একেু পটরই জিক ওর িাটচর েেীর হথটক আলাদা  টয় আম্াটদর জদটক এজ টয় এল। 
আম্ার উটল্টা জদটকর হচয়ারোয় আম্ার মু্টোমু্জে এটে ব্েল। একো দীঘযশ্বাে হেটড 
ব্লল–এ হর্ি মৃ্তুযর জকিারায় দাোঁজডটয় হিটচ চলা। 
  
িেে ব্দল করার িিয হপায়াটরা ব্টল–আপজি েুব্ েুন্দর িাটচি ম্াদাম্ হিাটয়ল। 
  
লািুক মু্টে হপায়াটরার িশংোো ে ে কটর হে ব্টল–ধিযব্াদ। 
  
এরপর আরও জকেু কথাব্াতযার পর জিক উটি চটল র্ায়। 
  
কথাো আম্ার হম্াটেই ভাল লা ল িা। জিটকর চটল র্াওয়া হদেটত হদেটত আজম্ 
হপায়াটরাটক উটেশয কটর ব্জল–জকন্তু কথাো েটতযর েুব্ কাোকাজে। হেো ম্ািটতই 
 টব্। আর হ াো ব্যাপারো হম্টয়ো হর্ েুব্ ো েভাটব্ ে ে কটরটে হেোও ম্ািটতই 
 টব্। হপায়াটরা দাশযজিটকর ভজেটত ব্টল। 
  
পটরর জদি জেল রজব্ব্ার। আম্রা হ াটেটলর হেটরটে ব্টেজেলাম্। োটড এ াটরাো। 
 িাৎ হপায়াটরা উটি দাোঁডায়। চল হ জিংে, আম্রা এিুজি একো পরীিা করব্। 
  
জক? 
  
ম্াদাম্ ও তার দুই ব্নু্ধ  াজড জিটয় হব্জরটয় হ টলি। রািা পজরষ্কার। চল, চল উটি পড। 
  
আজম্ অব্াক  লায় ব্জল–জকটের রািা…….. 
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হপায়াটরা আম্ার িাম্া ধটর োটি–হ টলই হদেটত পাটব্। কথা ব্টল েম্য় িষ্ট করার ম্ত 
েম্য় আম্াটদর  াটত হিই। 
  
আম্রা জেোঁজড হব্টয় জিটচ হিটম্ এলাম্। ঘাে জব্োটিা েরু পথো এটকব্াটর েমু্টদ্র জ টয় 
জম্টশটে। হেোটি এেি কটয়কিি স্নািাথযী হদো র্াটে। আম্রা েরু পথো ধটর এব্ার 
ডাইটি হম্াড জিলাম্। জকেুো  াোঁেব্ার পরই আম্রা হেই হলা ার ম্রটচ ধরা দরিাোর 
োম্টি এটে পডলাম্ র্ার ম্াথার ওপর হলো আটে এে  াউে, (ব্যজি ত েম্পজত্ত)। 
  
হপায়াটরা েতকয হচাটে চারপাটশ তাজকটয় হদটে। িা, ধাটর কাটে হকউই হিই। আম্রা 
জিিঃশটব্দ এজ টয় হ লাম্। অব্টশটর্ ব্া াি হপজরটয় আম্রা এটে দাোঁডালাম্ হভালা হেঞ্চ 
( রাদ ীি) িািালাগুটলার োম্টি। 
  
হপায়াটরা আব্ার েতকয হচাটে চারপাশ হদটে হিয় একব্ার। 
  
িা, আম্াটদর হদোর ম্ত হকউ হিই এোটি। অিায়াটে িািালা েপটক আম্রা ব্াজডর 
হভতর ঢুটক পজড। হোিা এটে  াজির  লাম্ ব্াইটরর ব্োর ঘটর। েম্য় িষ্ট িা কটর 
হপায়াটরা ধীর পাটয় জেোঁজড হব্টয় হদাতলায় উটি হ ল। আজম্ও এর জপেু জিলাম্। হপায়াটরা 
হোিা জিটকর ঘটর ঢুটক পডল এব্ং জিটকর জব্োিার উপর ব্টে পডল। আম্াটকও 
ইশারায় ব্েটত ব্লল। 
  
হদেটল হতা, জকরকম্ ে ি কাি? হকউ ব্াধা হদওয়া দূটর থাক, হকউ হের পর্যন্ত হপল 
িা। আম্রা এেি জিরাপটদ র্া েুজশ করটত পাজর। হপায়াটরা চাপা  লায় ব্লল। 
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হপায়াটরা তুজম্ ব্লে হর্ হকািও অটচিা ম্ািুর্ ঘেিাগুটলার হপেটি আটে, হেই তত্ত্বোটক 
ব্াদ জদটত চাইে? 
  
অব্শযই হ জিংে, অব্শযই। হকািও পা ল ব্া অটচিা ব্যজির কাি এো হম্াটেই িয়। 
এোটি কািগুটলা হর্ করটে হে অব্শযই জিটকর ঘজিষ্ট বৃ্টত্তর ম্ািুর্। 
  
আম্রা জেোঁজড হব্টয় আব্ার জিটচর জদটক িাম্টত শুরু করলাম্, আর তেিই থম্টক 
হ লাম্। 
  
র্াটক হদটে আম্রা থম্টক হ লাম্ হেও আম্াটদর হদটে িথম্োয় থতম্ত হেটয় র্ায়, 
চডা  লায় িশ্ন কটর–হক আপিারা? এোটি জক করটেি? 
  
আ - , হপায়াটরা  াজেমু্টে ব্টল–আপজি ম্জেয় ক্রফে, তাই হতা? 
  
  যাোঁ, জকন্তু এোটি আপিারা……. 
  
হপায়াটরা জব্িীত ভজেটত ব্টল, জিটচ জ টয় ব্টে কথা ব্লা র্ায় িা? 
  
হব্শ। আম্রা দুিি ভদ্রটলাটকর হপেি আব্ার একতলায় হিটম্ এলাম্। 
  
আজম্ এরকুল হপায়াটরা। 
  
 হলাকজের মু্টের কাটলা হম্ঘ এব্ার দ্রুত পজরষ্কার  টয় র্ায়। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 পেরিল অ্যাট এন্ড হাউস । আগাথা রিরি । এিকুল পোযারিা সমগ্র 
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 ও , আপজিই হেই জব্েযাত হ াটয়ন্দা। 
  
এব্ার হপায়াটরা আম্ারও পজরচয় কজরটয় হদয়। 
  
আজম্ এব্ং হপায়াটরা দু’িটি ভদ্রটলাটকর জদটক তাজকটয় ভদ্রতােূচক  াজে। 
  
 জকন্তু আপজি এোটি হকি? হকািও  ণ্ডট াল ঘটেটে িাজক? 
  
হপায়াটরা  ম্ভীর  লায় ব্টল- ণ্ডট াল? হেো জিভযর কটর ঘেিাটক আপজি হকাি দৃজষ্টভজে 
জদটয় হদেটব্ি। 
  
অটেলীয় ভদ্রটলাক োক ম্াথা েটত্ত্বও হব্শ েুপুরুর্। তার হচ ারার  ডি, মু্েশ্রী হব্শ 
আকর্যক। েব্টচটয় হব্জশ হর্ো িির কাটড-ওর লাল হচাটের তীক্ষ্ণ, হৃদয়টভদী দৃজষ্টকা। 
  
আেটল আজম্ ব্া াটির েটম্টো আর িারটকল জদটত এটেজেলাম্ জম্ে ব্াকযজলটক। ম্াটঝ 
ম্াটঝই এভাটব্ িািালা েপটক এ ব্াজডটত ঢুজক আজম্। ফটলর ঝুজডো িাজম্টয় হরটে 
জফটর র্াব্ার েম্টয় ওপটরর ঘটর পাটয়র শব্দ এব্ং পুরুটর্র আওয়াি পাই। হর্ট তু 
এোটি হচার ব্া ডাকাটতর উৎপাত হিই, তাই আজম্ একেু অব্াকই  টয়জেলাম্। হদেটত 
আেজেলাম্ ব্যাপারো জক। 
  
একেু হথটম্ জম্িঃ ক্রফে আব্ার ব্লটলি–জকন্তু আপজি এোটি হকি? ব্যাপারো জক? 
  
েুব্ োম্ািয ব্যাপার। ম্াদাম্ ব্াকযজলর হশাব্ার ঘটরর একো ভাজর বতলজচত্র তাটরর ব্াোঁধি 
জেোঁটড পটড জ টয়জেল, উজি আপিাটক জিশ্চয়ই ব্টলটেি? 
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 যাোঁ, ভাট যর হিাটর উজি েুব্ হব্োঁটচ হ টেি। 
  
আজম্ ম্াদাম্টক কথা জদটয়জেলাম্ হর্ েজব্ো আেকাব্ার িটিয একো হম্াো জশকল এটি 
হদব্।  াটত এরকম্ জব্পজত্ত আর িা ঘটে। ম্াদাম্ আম্ায় ব্টলজেটলি, আি েকাটল জতজি 
ব্নু্ধটদর জিটয় হব্টরাটব্ি। আজম্ এটেজেলাম্ কতো হশকল জিক লা টব্ িটয়ািি র্তেুকু 
হেই ম্াপো জিটত। ব্ালক েুলভ েরল মু্টে হপায়াটরা ব্টল। 
  
ও , তা টল এই ব্যাপার।ক্রফে একো  ভীর শ্বাে োটড। আব্ার হপায়াটরার জদটক 
তাজকটয় চকচটক হচাটে ব্টল–আম্ার হেৌভা য হর্ জব্েযাত এরকুল হপায়াটরার েটে 
আম্ার আলাপ  ল। জম্িঃ হপায়াটরা, আপজি জক এেি ব্যি? র্জদ তা িা  য় তা টল 
আম্ার ব্াজডটত এক কাপ চা হেটয় হর্টত অিুটরাধ করব্। 
  
জিশ্চয়ই। আম্ার  াটত এেি হেরকম্ হকািও কাি হিই। 
  
ব্া , চম্ৎকার, হপায়াটরা আম্ার জদটক তাকায়–তুজম্ ম্াপ জিকম্ত জিটয়ে হতা হ জিংে? 
আজম্ হপায়াটরাটক আশ্বি করার ভাি কজর। 
  
ক্রফে ম্ািুর্জে হর্ কথা ব্লটত ভালব্াটেি অল্পিটেই বু্টঝ র্াই আম্রা। ওর ব্াজড হর্ 
হম্লটব্াটিযর কাটে হোট্ট এক শ টর, ওর িথম্ িীব্টির েংোম্–েব্ই ওই োম্ািয 
আলাটপর ম্টধয িজম্টয় হদয়। এম্ি জক তার স্ত্রীর েটে তার আলাপ পজরচয় েজব্িাটর 
িািাটত ভুল কটর িা। আম্রা ব্রাব্রই হভটব্জে োরা পৃজথব্ী ঘুটর হব্ডাব্, আর এই 
হদশোটত হব্ডাটত আো আম্াটদর েব্েম্য়ই তীি ইো জদল।ইতাজলটত থাকার েম্টয়ই 
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ওর স্ত্রী ম্ারাত্মকভাটব্ আ ত  ি হেি দুঘযেিায়। হম্রুদটণ্ড ম্ারাত্মক আঘাত হপটয় জতজি 
িায় পেু। ডািাটররা েব্াই একো কথা ব্টলটেিজব্শ্রাম্, েম্য়ই ধীটর ধীটর োজরটয় 
তুলটব্ হচােো। কথা ব্লটত ব্লটতই আম্রা ক্রফটের ব্াজড এটে হপৌঁেলাম্। ব্াজডটত পা 
জদটয়ই জম্িঃ ক্রফে উচ্চস্বটর ডাক জদটলি–হকাজয়, হকাজয়, হদে কারা এটেটেি। তারপর 
আম্াটদর জদটক জফটর ব্লটলি-হভতটর আেুি। 
  
আম্রা ব্াজডর হভতর ঢুটক এলাম্। জম্িঃ ক্রফে আম্াটদর জিটয় হোিা ওর হশাব্ার ঘটর 
এটে  াজির  টলি। হোফা, জব্োিা, আলম্াজর জদটয় োিাটিা েুন্দর একো ঘর। হরা া 
ফযাকাটশ হচ ারার ম্াঝব্য়েী এক ম্জ লা জব্োিায় শুটয়জেটলি। জম্িঃ ক্রফে আম্াটদর 
োটথ ওর আলাপ কজরটয় জদটলি। হপায়াটরার িাম্ শুটি ম্জ লার দু’হচাে েুজশটত জঝজলক 
হম্টর উিল। হদো হ ল জতজি হপায়াটরার কীজতযগুটলার িায় েব্ েব্রই রাটেি। হপায়াটরা 
(এব্ং আজম্ও) েেম্ভ্রটম্ তাোঁর েটে করম্দযি করলাম্। জম্টেে ক্রফে হপায়াটরার েটে 
তার কটয়কো পূব্যতি েম্াধাি  ওয়া ম্াম্লার জব্র্টয় আটলাচিা করটত লা টলি। এম্ি 
জক জতজি এও িািাটলি হপায়াটরা হর্ হ াটয়ন্দাজ জর হথটক অব্ের জিটয়টেি কা ি পটড 
হেোও িাটিি। জম্টেে ক্রফটের েটে কথায় কথায় এটে পডল জিটকর িেে। জম্টেে 
জম্জল ক্রফে হদো হ ল আম্াটদর ব্নু্ধর েম্পটকয উচ্ছ্বজেত। হম্টয়জে েজতযই িােব্ন্ত। 
আম্াটদর ব্াজডটত র্েি আটে হর্ি আিটন্দ ম্াজতটয় জদটয় র্ায়। দুভযা য জিক এোটি 
হব্জশজদি এটে থাটক িা।  য়টতা ও হেো করত র্জদ িা ওর েব্ জব্র্টয় িাক  লাটিা 
ওই তুটতা ভাইজে তাটত েব্েম্য় ব্া ডা জদত। জিটকর ইটে ম্ত হকািও কাি ও 
করটত হদয় িা। ক্রটম্ জম্জল ক্রফটের কথায় একো আদল হর্ি স্পষ্ট  টয় উিজেল। 
হশর্পর্যন্ত হপায়াটরা িশ্নো িা কটর থাকটত পারল িা। 
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ম্াদাম্, আ - , তা টল এম্. চালযে ভযাইে আম্াটদর েুন্দরী ব্নু্ধজেটক ভালব্াটেি? ব্ােয 
ক্রফে মৃ্দু আপজত্তর  লায় ব্টলি–জক দরকার জম্জল ওেব্ পরচচযায়? তাটত অব্শয কাি 
জদটলি িা জম্জল। 
  
আ , আম্াটদর জিক এত হব্াকা িয়। একো োম্ািয উজকল। চালচুটলা হিই। হকাি 
দুিঃটে ওটক জব্টয় করটত র্াটব্ ব্লি হতা? আম্ার ম্টি  য় জক ওই িাজব্ক ভদ্রটলাক, 
শযাজলোরটকই হশর্পর্যন্ত জব্টয় করটব্। আজম্ তা টল েুজশ  ব্। র্জদও, ভদ্রটলাটকর ব্য়ে 
জিটকর তুলিায় একেু হব্জশ। আর জিটকর ব্ান্ধব্ী, রাইে। ওটকও আম্ার হব্শ 
ভাললাট । র্জদও, েম্প্রজত ওটক েুব্ই দুিঃেী হদোয়। জব্র্ণ্ণ হদোয়। তটব্ হম্টয়োর িজত 
আম্ার জব্টশর্ রকম্ আে   ব্ার কারে আটে। তাই িা ব্ােয? আচম্কাই জম্িঃ ক্রফে 
উটি দাোঁডাটলি-ওেব্ কথা এেি থাকুক। জম্জল ওেটব্ িডাব্ার দরকার হিই। হপায়াটরার 
জদটক তাজকটয় তারপর জতজি ব্টলি–আপজি জক অটেজলয়ার িািা রকম্ েুন্দর েুন্দর 
েজব্ হদো পেন্দ করটব্ি? হপায়াটরা এক কথায় রাজি  টয় হ ল। 
  
এর জম্জিেদশ পর আম্রা ক্রফটের হথটক জব্দায় জিটয় হব্র  টয় এলাম্। েুব্ই ভাল 
ম্ািুর্। আজম্ রািায় হব্র  টয় ব্ললাম্। হুে, হতাম্ার ওটদর েুব্ পেন্দ  টয়টে তাই িা। 
  
হপায়াটরার কথায় আজম্ অব্াক ভজেটত ব্ললাম্, হকি? হতাম্ার পেন্দ  য়জি? হপায়াটরা 
 ভীর জচজন্তত ভজেটত ব্টল,  যাোঁ, জিশ্চয়ই। শুধু কটয়কো েেকা……… 
  
েেকা? আজম্ অজব্শ্বাটের ভজেটত ব্জল–হপায়াটরা জদটি জদটিই তুজম্ েটন্দ  ব্াজতকেি 
 টয় উিে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 পেরিল অ্যাট এন্ড হাউস । আগাথা রিরি । এিকুল পোযারিা সমগ্র 
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তুজম্ জক ব্লে হ জিংে। এটকব্াটর জিক। আজম্ েব্াইটক েটন্দ  কজর হ জিংে। েব্ 
জকেুটক েটন্দ  কজর। 
  
. 
  
০৬. 
  
জম্িঃ ভাইে 
  
হোম্ব্ার, েকাটল ঘুম্ ভােটতই হদেলাম্, হপায়াটরা একো েুন্দর হড্রজেং  াউি পটর 
জব্োিায় ব্টে আটে। 
  
হ জিংে। তাডাতাজড িাতরাশ হেটর জিটয় বতজর  টয় িাও। হতাম্াটক আম্ার একো 
কাি কটর জদটত  টব্। 
  
হব্শ োজিকো জব্স্ময় জিটয় আজম্ ব্জল–জক কাি? 
  
আজম্ একো হোট্ট জচরকুে জলটে হরটেজে। হেো ম্াদাম্ হিাটয়টলর  াটত হপৌঁটে জদটয় 
আেটত  টব্। আজম্ বতজর  টয় এটে র্েি হপায়াটরার  াত হথটক জচরকুে জিটত র্াব্, ও 
একো দীঘযশ্বাে হফটল–হ জিংে, জিয় হ জিংে, কতজদি ধটর ব্লজে হচ ারাোয় একেু 
হ াটয়ন্দােুলভ  াম্ভীর্য হর্া  কর। চুটলর জেোঁজথো ম্াঝোি জদটয় কর। একেুকটরা দাজড 
রাে থুতজিটত। আম্ার ম্ত। একেু হ াটয়ন্দা েুলভ ব্ািাও হতাম্ার ম্ধযজব্ত্ত 
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হচ ারাোটক। আম্ার কথায় হতা তুজম্ কাি হদব্ার িটয়ািিই ম্টি করও িা। আজম্ 
 ম্ভীর মু্টে জচরকুেো হপায়াটরার  াত হথটক জিলাম্। 
  
জম্ে ব্াকযজল এক তলায় ব্েব্ার ঘটর এটে আম্ার েটে হদো করটলি। অিয জদটির 
তুলিায় আি তার হচাটের কাজল জকেুো  াঢ় ম্টি  ল। আজম্ হপায়াটরার জচরকুেো তার 
 াটত তুটল জদলাম্। 
  
েকাল ১০ো িা াদ জম্ে ব্াকযজল আম্াটদর হ াটেটল এটলি। ওিার  াটত একো 
হেজলোম্। হেো হপায়াটরার জদটক এজ টয় হদি-আশাকজর আপজি েন্তুষ্ট  টব্ি। 
  
হপায়াটরা হেজলোম্ো পটড। আজম্ও। হপৌঁেজে। আি ৫.৩০ জব্টকটল। ম্যাজ । জকন্তু 
আপজি ভুল করটেি। ম্যাজ র ম্জিষ্ক ব্টল হকািও ব্স্তুই হিই। কািকটম্য েুব্ পেু জিকই। 
জকন্তু হকািও গুপ্তঘাতকটক জচজিত করটত পারটব্, আম্ায় রিা করটব্, এো ম্যাজ র 
কাটে েুব্ই হব্জশ রকম্ দাজব্ করা  টে। 
  
হপায়াটরা উদাে ভজেটত ব্টল–আর কম্যাোর শযাজলোর? 
  
িিয? 
  
এব্ার তীি জব্দ্রূপ হভটে ওটি জিটকর  লায়–িিয ওর িাটকর ড ায় জকেু ব্টে থাকটলও 
তাটক হদেটত পায় িা। 
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জম্ে ব্াকযজল এব্ার েুজপোটক েুটল হোফার ওপটর েুোঁটড হফটলি, আপজি র্াটক ঢুকটত 
হদব্ার কথা জচরকুটে জলটেটেি, আজম্ ব্াজডটত ব্টল এটেজে তাটক জব্িা জদ্বধায় হর্ি 
ঢুকটত হদওয়া  য়। ব্যাপারো জকন্তু হব্শ র েযম্য় লা টে আম্ার কাটে। আপজি জক 
হ াপি ম্াইটক্রাটফাি িাতীয় জকেু ব্োটত চাইটেি? 
  
িা, িা, ম্াদাম্, অত িরু্জি তভাটব্ উন্নত হকাি ব্যাপার িয়। আজম্ েুব্ োম্ািয একো 
ব্যাপার শুধু িািটত চাই–ব্যাপারো, হব্শ ম্িার আর উটত্তিক। 
  
 যাোঁ, জিজশ্চতভাটব্। জম্ে ব্াকযজল উদাে ভজেটত ব্টল। আম্াটদর জদটক জপি কটর িািালা 
জদটয় ব্াইটরর জদটক তাজকটয় থাটকি হব্শ জকেুিে। তারপর র্েি হে ঘুটর দাোঁডায়, ওর 
মু্টের হব্পটরায়া ভাব্ো েমূ্পেয উটব্ হ টে। অটিক কটষ্ট হচাটের িল ধটর হরটেজেল। 
  
িা, তা িা। জিজশ্চতভাটব্ই িয়। আম্ার ভয় করটে। ভীর্ে রকম্ ভয় কটরটে। ওর মু্টে 
এেি এক জশশুেুলভ অে ায়তা। 
  
িা, িা, ম্াদাম্, আপজি ভয় পাব্ার ম্টতা হম্টয়ই িি। আজম্ এব্ং হ জিংে দুিটিই 
িাজি হেো। 
  
িা, এো ো ে িয়। জিক েটিাটর তার ম্াথা িাটড-ব্লটত পাটরি এো এক ধরটির 
শ্বােটরাধ অটপিা কেি হেই অজিব্ার্যতাই ঘেটব্ তার িতীিা করা এব্ং জকভাটব্ হেো 
ঘেটব্? 
  
এো পজরজিজতর চাপ ম্াদাম্। এেব্ জিটয় অকারে উটত্তজিত িা  ওয়াই ব্াঞ্ছিীয়। 
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হোট্ট হচয়ারোয় িায় ঢুটক ব্টেজেল জিক। ওর েুন্দর হোট্ট হোট্ট  াটতর আঙুলগুটলা 
িব্লতর িাভযােভাটব্ উটেশয ীি িটড হব্ডাজেল। হপায়াটরা কটয়ক পলক িাো হচাে 
ওর হেই অজিরতা লিয কটর। তারপর শান্ত  লায় ব্টল–ম্াদাম্, আম্ার ম্টি  য় 
আপজি জকেু ব্লটত চাইটেি। দয়া কটর আম্াটক েব্ কথা েুটল ব্লুি। 
  
িা, হতম্ি জকেু িয়, হেরকম্ জকেু হিই। 
  
 হপায়াটরা জিরুটত্তিক শান্ত  লায় ব্টল-আপজি আম্াটক জকেু একো ব্টলিজি। তাই িা? 
  
জিক েন্ত্রি হচাটে তাকায়। আজম্ আপিাটক হোেোে েব্ ব্যাপারোই ব্টলজে। 
  
দুঘযেিাগুটলা, আপিার ওপর  াম্লার ব্যাপাটর জিশ্চয়ই ব্টলটেি। 
  
জিক জব্ভ্রান্ত হচাটে তাকায়। 
  
জকন্তু আপজি আম্ায় আপিার হৃদটয়র-ম্টির েব্ কথা ব্টলিজি। আপিার িীব্টির 
েব্জকেু……… 
  
হেটিটত্র হকউ তা টল এো করটত পাটর? 
  
আ  আপজি তা টল হেকথা হম্টি জিটেি? হপায়াটরা হোৎোট  ব্টল। 
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হম্টয়জে েম্মজতব্াচক ভজেটত ম্াথা িাটড। হপায়াটরা েুব্  ভীর ম্িটর্াট র েটে ওর 
অজভব্যজি পর্যটব্িে করার পর ব্টল- য়টতা তাই। 
  
তা টল? আম্াটক ব্লব্ার ম্ত আপিার হকািও কথা আটে–হ াপি জকেু? 
  
আজম্ েুোঁজেটয় ওটক লিয করজেলাম্। এক পলটকর িিয ওর হচাটের পাতায় জব্দুযটতর 
ঝলক হেটল হর্টত লিয করলাম্। তারপর দ্রুতই আব্ার স্বাভাজব্কতায় জফটর এল জিক। 
  
জব্শ্বাে করুি, েজতয েজতয আজম্ আপিাটক েব্ জকেুই ব্টলজে–এই িুজপড জব্িটিটের 
েটে র্া িজডত। র্জদ আপিার ম্টি  য় আজম্ অিয কারও জব্র্টয় অিয আরও জকেু 
িাজি, তা টল ভুল করটেি আপজি। আম্ার ম্টি হকাি েটন্দ  হিই র্া আম্াটক তাডা 
কটর হব্ডাটে। আজম্ হব্াকা িই। আজম্ অব্শযই বু্ঝটত পারজে, ওই দুঘযেিাগুটলার 
হকািোই আেটল দুঘযেিা িয়। হেগুটলা কারও দ্বারা ঘোটিা  তযার হচষ্টা এব্ং হেো 
আম্ারই ঘজিিতম্ কারও দ্বারা ঘোটিা। আর হেোই আম্াটক কাোঁোর ম্ত জব্ধটে। কারে 
আম্ার োম্ািযতম্ ধারোও হিই এো হক  টত পাটর অন্তত হক  ওয়া েম্ভব্, হেই 
ধারোেুকুও হিই আম্ার। 
  
হম্টয়জে আব্ার একব্ার িািালার কাটে জ টয় দাোঁডায়। ব্াইটরর জদটক তাজকটয় থাটক 
একভাটব্। হপায়াটরা হিাোঁটে আঙুল হিজকটয় ইজেত কটর আম্াটক চুপ কটর থাকটত ব্টল। 
আম্ার ম্টি  য় ও আশা করটে জকেু একো িজতজক্রয়া ঘেটব্ হম্টয়জের ম্টধয। হম্টয়জের 
আত্মজিয়ন্ত্রে এব্ার  য়টতা হভটঙ র্াটব্ এব্ং হে এব্ার েজতয কথা ব্লটব্। জকন্তু 
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তেিকার স্বর ও কথার ভজে েমূ্পেয জভন্ন রকম্। হর্ি দূর হথটক স্বপ্নিডাটিা হকািও 
কণ্ঠস্বর হভটে আেটে। 
  
আপজি িাটিি, েব্েম্য় জচরজদি আজম্ জক ভাব্তাম্? এে  াউেটক েুব্ ভালব্ােতাম্ 
আজম্। হেোিকার পাজরপাজশ্বযটক আজম্ একো িােক করব্ হভটব্ এটেজে জচরজদি। 
িািারকম্ জব্র্য়ও ভাব্তাম্। অব্টশটর্, হর্োটি েজতযই এক িােক ঘেটে, র্া িাজক আজম্ 
পজরচালিা করজে িা। র্জদও হেই িােটকর মু্েয চজরটত্র আজম্। অথচ িথম্ অটিই 
আম্ার মৃ্তুয হলো রটয়টে। ব্লটত ব্লটত ওর  লা হভটঙ র্ায়। 
  
িা, িা, ম্াদাম্ হিাটয়ল…….. হপায়াটরা ব্যি  লায় ব্টল–এভাটব্ ব্লটব্ি িা। এো এক 
ধরটির জ জিজরয়া  টয় দাোঁডাটে। 
  
জিটম্টর্, চজকটত ঘুটর ধারাল হচাটে হপায়াটরার জদটক তাকায় হে–হেজড জিশ্চয়ই 
আপিাটক ব্টলটে, আজম্ জ জিজরয়ােি? তীক্ষ্ণ হচাটে হপায়াটরার জদটক তাজকটয়  লায় 
কাজিিয এটি ব্টল, হেজড র্া ব্টল েব্েম্য় তা েজতয ব্টল জব্শ্বাে কটর হিব্ার হকািও 
কারে হিই। 
  
কটয়ক মু্ ূটতযর িীরব্তা। তারপর হপায়াটরা হর্ িশ্নো কটর হেো েমূ্পেযই অিােজেক। 
আম্াটক একো কথা ব্লুি হতা ম্াদাম্, আপজি জক কেিও এে  াউে জব্জক্র করার 
িিাব্ হপটয়জেটলি? 
  
িা। 
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আপজি র্জদ ভাল দাম্ পাি, ব্াজডো জক জব্জক্র কটর হদব্ার জচন্তাভাব্িা কটরটেি? 
  
কটয়কমু্ ূতয িীরব্তা……… তারপর জিক আব্ার কথা ব্টল-িা, কেিও িা। অব্শয 
িিাব্ো র্জদ অজব্শ্বােয রকটম্র আকর্যেীয়  য়, হেটিটত্র জব্জক্র িা করাো হতা চরম্ 
হব্াকাজম্  টব্, তাই িা? 
  
র্জদও, আজম্ এই ব্াজডোটক এত ভালব্াজে হেট তু এোটক জব্জক্র করার কথা ভাজব্ই িা। 
  
আজম্ বু্ঝটত পারজে। জিক দরিার জদটক এট াটত থাটক–আি রাটত ব্াজি হপাডাটিার 
উৎেব্  টব্। আপিারাও আেুি িা। তারপর আম্াটদর েটেই জডিার করটব্ি। 
  
জিশ্চয়ই, জিশ্চয়ই। এত েুব্ আিন্দদায়ক অজভজ্ঞতা  টব্। হপায়াটরা এক কথায় রাজি 
 টয় র্ায়। োম্ািয হ টে জিক ঘর হথটক হব্র  টয় র্ায়। 
  
হপায়াটরা এব্ার ওর েুজপর জদটক  াত ব্াডায়। আয়িায় জিটিটক হদটে জিকিাক ম্ত 
েুজপোটক ম্াথায় ব্োয়। হকাটের ওপর  াত বু্জলটয় হেো র্থার্থ জিভাি আটে জকিা 
পরীিা কটর হিয়। 
  
আজম্ হকৌতূ লী  লায় িশ্ন কজর–জক ব্যাপার হ ? আম্রা জক হকাথাও হব্র  জে? 
  
অব্শযই। 
  
 হকাথায়? 
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জকেু আইি ত ব্যাপার……… 
  
আজম্ ম্াথা িাজড–ও , তাই হতা, বু্টঝজে। 
  
হম্োেয ভযাইে, হেভরজিয়ি অযাে উইিাটডযর অজফেো শ টরর িধাি রািায় অব্জিত। 
জেোঁজড হব্টয় হদাতলায় উটি আম্রা অজফটে িটব্শ করলাম্। জতিিি হকরাজি হেই ঘটর 
কাি জেল। হপায়াটরা তাটদর একিিটক ব্লল হর্ জম্িঃ চালযে ভযাইে-এর েটে হদো 
করটত চায়। হকরাজিজে পাটশর একো হফাি তুটল জিটয় দু-চারটে কথা ব্লল, তারপর 
আম্াটদর জদটক তাজকটয় ব্লল-আম্ার েটে আেুি। জতজি আম্াটদর একো দরিা পর্যন্ত 
জিটয় হ টলি। তারপর দরিাো ব্াইটর হথটক হেটি েুটল এক পাটশ েটর দাোঁজডটয় 
আম্াটদর হঢাকব্ার পথ কটর জদটলি। 
  
আজম্ েজতযই আপিাটক ধিযব্াদ হদব্ার, কৃতজ্ঞতা িকাটশর ভার্া েুোঁটি পাজে িা। 
আম্ার ম্ত এক জব্টদশী আপিার পরাম্শয এব্ং মূ্লযব্াি ো ার্য িা হপটল েজতয েম্েযায় 
পটড হর্তাম্। আইজি িজেলতা েজতয এক জব্রাে েম্েযা আম্াটদর ম্ত োধারে 
ম্ািুর্টদর কাটে। 
  
জম্িঃ চালেয ভযাইে এই েম্টয়ই িািটত চাইটলি তার কাটে আম্াটদর হক পাজিটয়টেি? 
  
জম্ে ব্াকযজল, হপায়াটরা েম্য় িষ্ট িা কটর উত্তর হদয়–জতজি আপিার েম্পজকযত তাই িা? 
োম্ািয হথটম্ হপায়াটরা আব্ার হর্া  কটর–েজতয, অোধারে েুন্দর, চাজম্যং ম্জ লা উজি। 
উজিই আপিার কথা আম্াটক ব্টলটেি। আজম্ শজিব্ার ১২.০০–১২.৩০ িা াদ আপিার 
কাটে হদো করার িিয এটেজেলাম্। জকন্তু শুিলাম্ আপজি হব্জরটয় হ টেি। 
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 যাোঁ, ম্টি পটডটে, শজিব্ার আজম্ একেু তাডাতাজড হব্জরটয় জ টয়জেলাম্। 
  
আপিার হব্াি একা থাটকি। জতজি এতব্ড ব্াজডটত জিশ্চয়ই জিিঃেে হব্াধ কটরি? 
  
েুব্ই স্বাভাজব্ক। 
  
র্জদ জকেু ম্টি িা কটরি জম্িঃ ভযাইে, একো কথা িািাটব্ি? ব্াজডো জক জব্জক্র  ব্ার 
কথা আটে? 
  
আজম্ হতা অন্তত হেরকম্ জকেু িাজি িা। হপায়াটরা দু’ াটতর আঙুলগুটলা িটডা কটর 
জকেু একো ভাব্ব্ার ভাি কটর, তারপর ব্টল–আেটল, আজম্ একো এই ধরটির েম্পজত 
হকিার হোোঁটি রটয়জে। পাজরব্াজরক েম্পজত্ত। ভযাইে ম্াথা ঝাোঁকায়–আজম্ বু্ঝটত পারজে। 
জকন্তু ……… একেু হথটম্ োম্ািয জচন্তা কটর হে আব্ার ব্টল–আম্ার হব্াি তার এই 
পাজরব্াজরক েম্পজত্তর ওপর জিটব্জদতিাে। 
  
এর কটয়কজম্জিে পর আম্রা আব্ার রািায় হিটম্ এলাম্। তা টল? জিয় ব্নু্ধ, চালযে 
ভযাইেটক হদটে হতাম্ার জক ম্টি  ল? 
  
েুব্ই হিজতব্াচক চজরত্র। তটব্ র্টথষ্ট হকৌতূ লিিক– আজম্ িতযটয়র েটে ব্ললাম্। 
হেরকম্ শিটপাি ব্যজিটত্বর ম্ািুর্ িয়, ব্লটো? 
  
হপায়াটরা িশ্রটয়র  লায় িশ্ন কটর–িা, অব্শযই িয়। উজি  টেি হেই ধরটির 
ম্ধযটম্ধার ম্ািুর্, র্ার েটে জদ্বতীয়ব্ার োিাটতর ইটে  টব্ িা কারও। 
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হুম্। হপায়াটরা  ম্ভীর  লায় ব্টল–আম্াটদর কথটপাকথটির ম্টধয হতাম্ার ওিার হকাি 
জব্র্য় অস্বাভাজব্ক ব্া জম্থযাচার ব্টল ম্টি  য় জি? হপায়াটরা আব্ার িশ্ন কটর। 
  
 যাোঁ, অব্শযই। এে  াউে জব্জক্রর ব্যাপারো। 
  
এটকব্াটর জিক ধটরে। হপায়াটরা েম্থযটির  লায় ব্টল–তারপর আম্ার জদটক তাজকটয় 
মৃ্দু  াটে-ম্াদাম্ হিাটয়ল ব্াকযজল-র এে  াউটের ব্যাপাটর ম্টিাভাব্ো হতাম্ার ওর েটে 
কথাব্াতযা ব্লার পর জিটব্জদতিাে ব্টল ম্টি  টয়টে? 
  
িা, কেিওই ওিাটক এ জব্র্টয় অতোজি অিড ম্টি  য়জি। তা টল িশ্ন  টে, শ্রীম্াি 
ভাইজে এভাটব্ ব্াজডটয় ব্যাপারোটক ব্লটেি হকি? এর ে ি ব্যােযা-ব্যাপারো জিটয় 
এটদর দু’িটির হকউ একিি জম্থযা ব্লটেি। এেি আম্াটদর র্থােম্ভব্ দ্রুত িািটত, 
েুোঁটি হব্র করটত  টব্ হেো হক? এব্ং হকি? 
  
হপায়াটরা আব্ার আম্ার জদটক হকৌতুটকর হচাটে তাকায়–আরও একো ব্যাপার তুজম্ লিয 
কটরে জক হ জিংে? 
  
হেো জক? 
  
শজিব্ার ১২.০০ োর পর উজি অজফটে  াজির জেটলি িা। 
  
. 
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০৭. 
  
 োটিজড 
  
েন্ধযাটব্লা আম্রা এে  াউটে  াজির  লাম্। জিক আম্াটদর হদটে জব্স্মটয়র  লায় 
ব্টল–ও  আপিারা? 
  
হপায়াটরা জব্িীত  লায় িশ্ন কটর-আপজি জক কারও অটপিায় রটয়টেি ম্াদাম্ হিাটয়ল? 
  
জিক একো ড্রা ি-োপ োদা জকম্াটিা পটরজেল। জকেুো জব্রি  লায় ও ব্টল–আেটল 
জব্টকটলর ম্টধয আম্ার হপার্াকো হপৌঁটে হদব্ার কথা জেল। হেো এেিও এল িা। 
জকেুিে পরই ব্াইটর পাটয়র শব্দ পাওয়া হ ল। জিক দরিা েুটল জদল। এই হর্ ম্যাজ  
তুজম্ এটে হ ে তা টল। আলাপ কজরটয় জদই, ইজি  টলি হেই হ াটয়ন্দা এব্ং ওই 
ভদ্রটলাক ওিার ে কারী। হ াপি ঘাতটকর  াত হথটক ওিারাই আম্াটক েুরিা 
জদটেি। চল, আম্রা েব্াই ব্েব্ার ঘটর জ টয় ব্জে। তারপর ওিারাই পুটরা ব্যাপারো 
হতাম্াটক ব্লটব্ি। 
  
ম্যাজ  ব্াকযজল আম্াটদর দুিটির েটে করম্দযি করটলি। আম্রা েব্াই ব্াইটরর ঘটর 
এটে ব্েলাম্। িথম্ দশযটিই হম্টয়জের িজত আম্ার একো হব্শ ভাল ম্টিাভাব্ িন্মাল। 
হম্টয়জের হচ ারায় ব্যজিত্ব এব্ং চালচলটি শান্ত িাো আত্মজব্শ্বাটের োয়া আটে। 
এগুটলাই আম্াটক আকর্যে করল েম্ভব্ত। পুরাটিা েম্টয়র হচাটে হদেটল জিিঃেটন্দট  
েুন্দরী ব্লা র্ায়। তটব্–র্জদ আধুজিক েংজ্ঞা জিটয় জব্চার করা  য় তটব্–িা, হম্াটেই 
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স্মােয ব্লা র্াটব্ িা হম্টয়জেটক। হকািরকটম্ োিেিা, িোধটির চডা িটলপজব্ ীি 
একজে েরলতর মু্ে। হপার্াকও েুব্ই োধারে ম্াটির। একো কাটলা োন্ধয হপাক। 
  
 ভীর িীল হচাে তুটল শান্ত  লায় ম্যাজ  ব্টল–জিটকর কাটে ঘেিার কথা েব্ হিটি 
আজম্ হতা িজম্ভত  টয় হ জে। একেু হথটম্ হে আব্ার ব্টল–েজতয ব্লটত জক, ব্যাপারো 
আম্ার জব্শ্বােই  টে িা। হকউ হকি জিটকর িজত করটত চাইটব্? জিটকর ম্ত হম্টয়র 
হতা হকািও শত্রু থাকটত পাটর িা। হম্টয়জের  লায় েজতয েজতয অজব্শ্বাে ঝটর পটড। 
হেই অজব্শ্বাে িজতফজলত  জেল হপায়াটরার জদটক হম্টয়জের দৃজষ্টটতও স্বাভাজব্ক  য়টতা। 
ম্যাজ  ব্াকযজলর ম্ত হেটকটল ধারিার হম্টয়টদর কাটে। জব্টদশী ম্ািুটর্রা েব্েম্য়ই 
েটন্দট র ব্স্তু। 
  
আজম্ আপিাটক জিশ্চয়তা জদজে জম্ে ব্াকযজল, ঘেিাগুটলা েব্ই েজতয ব্ািব্। হকািও ভুল 
হিই–হপায়াটরা শান্ত  লায় ব্টল। ম্যাজ  হকাি উত্তর জদল িা ব্টে, জকন্তু ওর মু্টের 
হরোয় অজব্শ্বাটের ভাোঁিগুটলা োম্ািযও পজরব্তযি  ল িা। 
  
হপায়াটরা এব্ার একো অদু্ভত িশ্ন কটর–জম্ে ব্াকযজল, আপজি জক স্কজেশ? 
  
আম্ার ম্া জেটলি স্কেলযাটে। 
  
আপিার হব্াি েজতযই েুব্ ো টের েটে পুটরা ব্যাপারোটক োম্লাটেি। উজি আম্াটদর 
কথা জদটয়টেি, একদম্ স্বাভাজব্ক থাকটব্ি। 
  
এব্ার আজম্ ব্জল,–হেোই হতা একম্াত্র পথ। 
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তাই িাজক? ম্যাজ  তার শান্ত অথচ ধারাল  লায় ব্টল। 
  
ম্াটি আজম্ ব্লটত চাইজে–ম্টির হভতর র্াই  টয় চলুক, ঘেুক, ব্াইটরর হলাটকটদর 
কাটে হেো িকাশ কটর হফলা বু্জিম্াটির কাি িয়। েব্ার িটিযই হেো অস্বজিকর। 
  
আম্াটদর কথা আরও জকেুো এট াব্ার েম্য় হেডজরকা রাইে ঘটর ঢুকটলি এব্ং ওটক 
অিুেরে কটর একেু পটরই লািারুম্ও চটল এল। এরপর জিকও হেটিগুটি এটে 
 াজির  ল। কৃষ্ণকাটলা একো  াোঁেুঝুল দুদযান্ত েক পটরটে হে। কাোঁটধ িজডটয়টে চীিা 
ম্াল। ভাজর চম্ৎকার হদোজেল ওটক। 
  
শুভ েন্ধযা এব্ং স্বা তম্ কটেল। ে াটেয, েুজশর ভজেটত ব্লল জিক। 
  
আম্রা েব্াই গ্লাে  াটত জিলাম্। জিটকর স্বািয কাম্িা কটর চুমু্ক জদলাম্। লািারুম্ 
তার  াটতর গ্লােো উোঁজচটয় ধরল–জিক, চম্ৎকার শাল। জিশ্চয়ই েুব্ পুরাটিা জিজিেো? 
  
 যাোঁ, এো আম্ার িজপতাম্ট র তম্য িজপতাম্  ওটদটশ ভ্রম্ে হেটর হফরার েম্টয় জিটয় 
এটেজেটলি। 
  
জিজিেো েজতয চম্ৎকার। এরকম্ জিজিে আিকাল আর পাওয়া র্ায় িা। 
  
জিজিেো েুব্ই  রম্। র্জদও কাটলা রং আম্ার এটকব্াটরই পেন্দ িয়। 
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জিকই হতা। হতাম্াটক আট  কেিও কাটলা রং পরটত হদজেজি। আি  িাৎ হকি এো 
পরটল? 
  
িাজি িা। জিক কাোঁধ ঝাোঁকায়। ব্যাপারোটক জকেুো উজডটয় হদব্ার হব্পটরায়া ভজে কটর। 
  
জকন্তু আজম্ ওর দু’হিাোঁটের ভাোঁটি, তীক্ষ্ণতর অজভব্যজিটত হদেলাম্ স্পষ্ট হব্দিা,  তাশার 
োয়া। ম্ািুর্ হকি জক করটে েব্েম্য় জক তা বু্ঝটত পাটর? দাশযজিকতা েুোঁটয় র্ায় 
জিটকর পটরর কথাগুটলাটত। 
  
এরপর আম্রা রাটতর োব্ার হেটত হ লাম্। লিয করলাম্ একজে পুরুর্ চাকরটক এই 
অিুিাটির িটিয ভাডা করা  টয়টে। হলাকোর হচ ারাো আম্ার কাটে হব্শ র েযিিক 
ম্টি  ল। োব্ার হতম্ি আ াম্জর জকেু িয়। শযাটম্পিজে হে তুলিায় হব্শ ভাল। 
  
িিয এেিও এল িা। জচজন্তত স্বটর কথাগুটলা ব্টল আম্াটদর জদটক তাকায়–কাল রাটত 
ও প্লাইম্াউথ হ টে। আি েন্ধযাটত জফটর আেব্ার কথা। হর্ হকািও েম্য় হে চটল 
আেটব্। িাচ শুরু  ব্ার আট ই হে এটে পডটব্ আশা করা র্ায়। 
  
জিক হেেম্য় িািালার ব্াইটর একো োিা, তীক্ষ্ণ  িযি হশািা হ ল। োিা, চাপা  িযি। 
  
ও  এই জস্পডটব্ােগুটলা……. জ্বাজলটয় ম্ারল– লািারুম্ জব্রজির  লায় ব্টল। 
  
ওগুটলা জস্পডটব্াটের শব্দ িয়। জে হপ্লি-জিক ওর স্বভাটব্াজচত শান্ত  লায় ব্টল। 
  
  যাোঁ, আম্ার ম্টি  য় তুজম্ জিকই ব্টলে– লািারুম্ িব্াব্ হদয়। 
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কথার িেে এব্ার ধীটর ধীটর ক্রটম্ হেই জদটক ঘুটর র্ায়। কথা িেটেই লািারুম্ 
একেম্য় ব্টল–ম্াইটকল েযােি র্জদ তার জব্শ্ব পজরক্রম্ায় েফল  ি, তা টল েজতয হেো 
আম্াটদর হদটশর পটি ও েযােটির িটিয হতা অব্শযই হ ৌরব্িিক ঘেিা  টব্। েুব্ই 
দুিঃটের ব্যাপার হর্ ওিার েটে জক জক ঘটেটে তাই এেিও পর্যন্ত িািা হ ল িা। 
  
আম্ার ম্টি  য় উজি এেিও ভাল আটেি, জিক আটেি। জিটকর কথার িব্াটব্ 
লািারুম্ অিযম্িস্ক ভজেটত ম্াথা িাটড। ভ ব্াি হর্ি তাই কটরি। হতাম্ার কথাই হর্ি 
েজতয  য়। 
  
েব্াই ওিাটক পা ল েযােি ব্টল, তাই িা?–এব্ার হেডজরকা রাইে ব্টল। 
  
 যাোঁ, ওটদর ব্ংশোই একেু পা লাটে। ওর এক কাকা  ত েপ্তাট  ম্ারা হ টলি। জতজি 
হকাজেপজত জেটলি। একো ব্াডয েযাংচুয়াজর চালাটতি। তারও পা লাটে ব্টল দুিযাম্ জেল। 
  
লািারুটম্র কথার িতুযত্তটর হেডজরকা ব্টল–িারীজব্টদ্বর্ী জ োটব্ও উজি র্টথষ্ট কুেযাত 
জেটলি। আম্ার ম্টি  য়, হতাম্রা জম্টথয ভয় পাে, ম্াইটকল েযােি হম্াটেই ম্ারা 
র্ািজি। ওিার জকেু  য়জি। 
  
জিক এব্ার হর্ি জকেুো অিােজেকভাটব্ কথাো ব্টল। 
  
হতাম্ার োটথ ওিার পজরচয় জেল। তাই িা?–লািারুম্ িশ্ন কটর। 
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 ত ব্ের আম্ার আর হফজড্রর েটে লা েজকউেটয় ওিার েটে আলাপ  টয়জেল। 
চম্ৎকার ম্ািুর্ উজি। তাই িা হেজড?। 
  
জিটকর িটশ্ন জম্টেে রাইে কোি  ািটলি, আম্াটক জিজ্ঞাো কর িা জিয়তম্া। ওিার 
আে  হতাম্ার জব্র্টয়ই শুধুম্াত্র জেল। উজি তত একব্ার হতাম্াটক ব্াইটরও জিটয় 
জ টয়জেটলি। 
  
 যাোঁ, স্কারব্টরা। অোধারে অজভজ্ঞতা-কথা হশর্ কটর, েব্ার হথটক অিুম্জত জিটয় জিক 
উটি দাোঁডাল িা , আর হদজর করার ম্াটি  য় িা। আজম্ হফািো কটরই আজে। হদজে 
িটিযর আেটত আর কত হদজর  টব্। 
  
আজম্ ঘজডর জদটক তাকালাম্। ি’ো হব্টি হ টে। হভিাে এব্ং রাম্ হদওয়া  টয়টে র্ার 
র্ার পেন্দ ম্ত। হপায়াটরা লািারুটম্র েটে জশল্প জব্র্টয় কথাব্াতযা ব্লটত লা ল। 
হেডজরকা রাইে দু’ াটতর ওপর থুতজি ভর জদটয় জিিঃশটব্দ, স্বাস্নালু ভজেটত ব্টে 
রইটলি। আজম্ ম্যাজ  ব্াকযজলর েটে িািা জব্র্টয়  ল্পগুিব্ করটত লা লাম্। এভাটব্ 
হকটে হ ল হব্শ কটয়কজম্জিে। িো হব্টি কুজড জম্জিে িা াদ দরিা হিটল ঘটর হঢাটক 
জিক ব্াকযজল। 
  
েব্াই এব্ার ব্াইটর এে। 
  
েব্াই ব্াধয অিু তভাটব্ উটি দাোঁডাই। ইজতম্টধয আরও কটয়কিি অজতজথ এটে  াজির 
 টয়টেি। েব্ জম্জলটয় ব্াটরা িটির ম্ত। জিক েুব্ই ভাল  ৃ কত্রযী হদো হ ল। েব্াইটক 
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একই রকম্ উষ্ণতার েটে স্বা ত িািাল। অজতজথরা িায় হকউই হতম্ি আে ী  ব্ার 
ম্ত িয়। তটব্ অজতজথরা একিি জেটলি চালযে ভযাইে। 
  
আম্রা েব্াই ব্াইটর এটে দাোঁডালাম্। দূটর েমু্দ্র ও ব্ন্দর আব্োভাটব্ হদো র্াজেল। 
উপটভা য-এর ম্টিারম্ দৃশয। হর্ি একো  ীটরর হিকটলশ, ম্টি  টে দূর হথটক 
জব্দুযটতর আটলায় েজিত হেই িায় াোটক। ব্য়স্কটদর িটিয ব্া াটি কটয়কো হচয়ারও 
পাতা রটয়টে। এব্ার ব্াজি হপাডাটিা শুরু  ল। িথম্ো একো রজঙি  াউে। িািা 
রটঙর আগুটির তারা েডাটত েডাটত আকাশমু্েী  টয় েুেটত েুেটত একেম্য় হে 
জব্টস্ফাজরত  ল। 
  
রাতো জেল ঘি অন্ধকাটর হঘরা। িতুি চাোঁদ হদো জদটত আরও জতি জদি ব্াজক এব্ং 
এক আপাদম্িক েীষ্মরাটতর আদশয উদা রে আিটকর রাতো। েুব্ই শীতলতম্ রাত। 
েমু্টদ্রর ঝটডা জ টম্ল  াওয়ায় আম্ার পাটশ দাোঁডাটিা ম্যাজ  ব্াকযজল কোঁপজেল। একো 
হকাে  াটয় চজডটয় ব্াজডর জদটক  াোঁেটত শুরু করটলি জতজি। এই েম্য় হেডজরকাও ব্টল 
উিটলি–ম্যাজ , আম্ার ঘর হথটক আম্ার একো হকাে জিটয় এে িা। 
  
ও শুিটত পাটব্ িা। দাোঁডাও, আজম্ এটি জদজে। 
  
জিক ব্াজডর জদটক এজ টয় হ ল। আম্ার জিটির িিযও দরকার  রম্ িাম্ার। এই শাটল 
এত িাো ম্ািটে িা– ালকা  লায় ব্টল হে। জিক হেই মু্ ূটতয তীক্ষ্ণ জশর্ জদটয় েমু্টদ্রর 
বু্ক হথটক একো হঝাটডা  াওয়া উটি এল। ব্াজি পুটডই চটলটে। হচাে ভজরটয় হদব্ার 
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ম্ত দৃশয। হদেটত হদেটত আজম্ আম্ার পাটশই দাোঁডাটিা এক ব্য়ষ্ক ভদ্রম্জ লার েটে 
আলাপ িজম্টয়  ল্প শুরু কটর জদটয়জেলাম্। 
  
বু্ম্ বু্ম্ বু্ম্ আকাটশ এটকর পর এক ব্াজি জব্টস্ফাজরত  টয়ই চটলটে এব্ং তারপর 
হকািো হোিাজল রাজশ  টয় ঝটর পডটে, হকািো হথটক িীল  াউে আরও উপটরর জদটক 
েুটে র্াটে। আব্ার হকািো েবু্ি ব্টলর োজর  টয়  াওয়ায় ভােটত শুরু কটরটে। মু্গ্ধ 
 টয় হদেজেলাম্ এেব্। 
  
হপায়াটরা এতিে হকাথায় হর্ি উটি জ টয়জেল। এব্ার আজব্ভযাব্ ঘেল তার। আম্ার 
কাটির কাটে মু্েো এটি ব্লল–ব্ড্ড, একটঘোঁটয় ব্যাপারো হশর্পর্যন্ত। আজম্ েজব্স্মটয় 
ওর মু্টের জদটক তাকালাম্। পাটয়র তলায় ম্াজেো পর্যন্ত োতাত করটে। শীটত পা’দুটো 
অব্শ  টয় র্াটে। 
  
আম্ার জব্স্ময় উটত্তাটরাত্তর হব্টড চটল–শীত? এম্ি চম্ৎকার রাটত হতাম্ার শীত 
লা টে? 
  
চম্ৎকার রাত? হপায়াটরা হ াোঁটফ  াত বু্টলাত বু্টলাটত ব্টল– যাোঁ, তা তুজম্ ব্লটত পারও 
ব্টে। র্তিে িা হতাম্ার চাোঁজদটত কটয়ক হফাোঁো বৃ্জষ্ট পডটে, তুজম্ জক বু্ঝটত পারও হর্ 
েজতয বৃ্জষ্ট পডটে? এোটিও র্জদ একো থাটম্যাজম্োর থাকত তুজম্ বু্ঝটত পারটত আজম্ 
কতো েজতয ব্লজে। 
  
আজম্ িের হচাটে এব্ার হপায়াটরার জদটক তাকাই। হতাম্ার ম্তলব্ো জক ব্লত? আেল 
কথাো এব্ার ব্ল হদজে। 
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হপায়াটরা এব্ার পরম্ ম্ম্তায় আম্ার কাোঁটধ  াত রাটে। জিয় ব্নু্ধব্র, আজম্ ব্লটত 
চাইজে তুজম্ একো েীষ্মিধাি হদশ হথটক এটেে। এটদটশর শীত জিটয় হতাম্ার এভাটব্ 
হেটলটেলা করা উজচত িয়। 
  
আজম্ এব্ার মু্চজক হ টে (কম্ জদি ওর েটে হতা হিই। ওর ইশারা হকাি জদটক চটলটে 
বু্ঝটত এেি আর হদজর  য় িা, অেুজব্ধা  য় িা) ব্জল–জিক আটে। আম্ার ম্ত পা তুটল 
 াোঁেটত  াোঁেটত (ম্াজের জভটি ভাব্ হথটক পা ব্াোঁচাটিার িােক) আেটত থাটক হে। 
  
আম্রা ব্াজডর একটশা  টির ম্টধয চটল এটেজেলাম্। বু্ঝটল হ জিংে, আম্াটদর েব্ারই 
হৃদটয়র ম্টধয একো জশশু লুজকটয় আটে। 
  
আজম্ আচম্কা হপায়াটরার  াতোটক িজডটয় ধরলাম্। আম্ার হচাে জব্স্ফাজরত  টয় 
উটিটে। হপায়াটরার  াত আোঁকটড ধটর মৃ্দু োি ম্ারলাম্। হপায়াটরা মু্ে জফজরটয় আম্ার 
জদটক তাকাটতই আজম্ আঙুল হদোলাম্। আম্ার অেুজল জিটদযশ লিয কটর হপায়াটরা 
তাকায় হেজদটক। আম্াটদর োম্টিই….. আম্াটদর আর হেঞ্চ উইটোোর ম্াঝোটি…… 
আব্ো একো শরীর। কাটলা চীিা শাল িডাি। 
  
ম্ি হদউই ডাই, হস্পজিশ ভার্ায় হপায়াটরা জফে জফে কটর ব্টল ওটি–হ  ভ ব্াি। 
  
. 
  
০৮. 
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ভয়ির শাল 
  
হব্াধ য় েুব্ হব্জশ  টল ৪০ হেটকটের ম্ত থম্টক দাোঁজডটয়জেলাম্ আম্রা। আতি ত। 
িািুব্ৎ। জকন্তু আম্াটদর কাটে হেেুকু েম্য়ই হর্ি দীঘয এক রু্  ম্টি  ল। তারপর, 
িায় র্ন্ত্রচাজলটতর ম্ত হপায়াটরা হেজদটক এজ টয় হ ল। হশর্পর্যন্ত, ব্যাপারো ঘেল। 
  
হপায়াটরা ব্লল, ওর স্বটর ঝটর পডা রা টম্শাটিা জতি  তাশার পজরম্াপ করা েম্ভব্ িয় 
আম্ার পটি। 
  
আ - , েব্জকেু েটত্ত্বও, আম্ার েব্রকম্ েতকযতা েটত্ত্বও, ব্যাপারো ঘেলই, েটেটদ 
ব্টল হপায়াটরা। 
  
আজম্ একিি উৎকৃষ্ট অপরাধী। আজম্ হকি ওটক আরও ভাল ভাটব্ পা ারা জদলাম্ িা? 
আম্ার এক মু্ ূটতযর িটিযও ওর পাশ হথটক েটর র্াওয়া উজচত  য়জি। 
  
হতাম্ার জিটিটক এভাটব্ হদার্ী ভাব্ব্ার কারে হিই। আজম্ ব্লটত চাইলাম্। জকন্তু আম্ার 
জিটভ মু্টের ওপটরর অংটশ আেটক হ ল। শুকটিা জিভ,  লা জদটয় একরাশ ঘডঘটড 
শব্দ োডা আর জকেু হব্র  ল িা। 
  
হপায়াটরা িতুযত্তটর েটেটদ, িব্ল জতিতাম্য় দুিঃজেত ভজেটত আরও একব্ার েটিাটর 
ম্াথা িাডল। 
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মৃ্তটদট র পাটশ ব্টে পটড হে। আর তেজি আম্াটদর ম্টধয জদ্বতীয় ঝেকাো এটে 
 াজির  ল। ব্াজডর হভতর হথটক জিক ব্াকযজলর  লা হভটে এল এব্ং িায় েটে েটেই, 
ঘটরর আটলাজকত দরিায় আব্ো োয়া হদো হ ল। 
  
ও , দুিঃজেত ম্যাজ , আজম্ হব্াধ য় একেু হব্জশ েম্য় জিটয় হফললাম্। দ্রুতপায় এজ টয় 
আেটত আেটত  িাৎ থম্টক দাোঁডায় জিক। তীি হচাটে পজরজিজত িির কটর। তীক্ষ্ণ এক 
জব্স্মটয়র অজভঘাটত হপায়াটরা দ্রুত  াটত উপুড  টয় পটড থাকা মৃ্ত হদ োটক দু’ াটত 
জচৎ কটর শুইটয় হদয়। 
  
জিক ততিটে আম্াটদর পাটশ চটল এটেটে। জিটম্টর্ হচরা  লায় আতি ও হশাকম্জ ত 
তীক্ষ্ণ জচৎকার কটর ওটি জিক–ম্যাজ , হ  ভ ব্াি….. ম্যাজ , িা এ  টত পাটর িা…….. 
হপায়াটরা তেিও হম্টয়জেটক পরীিা করজেল  াোঁেু মু্টড ব্টে। 
  
ও….. ও জক…..?–জিটকর  লা হভটে র্ায় 
  
হপায়াটরা দুিঃজেত ভজেটত ম্াথা হ লায়– যাোঁ ম্াদাম্ হিাটয়ল, উজি ম্ারা জ টয়টেি। 
  
জকন্তু হকি? ম্যাজ টক হকি হকউ েুি করটব্? 
  
হপায়াটরা চেিলজদ উত্তর হদয়, দৃঢ়  লায় ব্টল–ওিাটক েুি করাো উটেশয জেল িা 
ম্াদাম্ হিাটয়ল। েুিীর লিয জেটলি আপজি,  যাোঁ, আপজি ওই কাটলা শালোই িধাি 
লিয জিশািা জেল েুিীর। ভুটলর কারে ওই কাটলা শালোই। 
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একো তীিতর, বু্ক ফাো কান্নায় হভটে পটড জিক–হকি, হকি আম্ার েটে এো ঘেল 
িা। তীক্ষ্ণ কান্নাম্াো  লায় জচৎকার কটর ওটি হে–আম্ার েটে হকি এো ঘেল িা? হ  
ভ ব্াি, আজম্ আর ব্াোঁচটত চাই িা। এেি, আজম্ ম্রটত পারটল েুজশ  তাম্। 
  
হপায়াটরা োন্ত্বিার ভজেটত জিটকর কাোঁটধ  াত রাটে–ম্াদাম্ হিাটয়ল, শান্ত  ি। 
  
হ জিংে, তুজম্ পুজলেটক একো হফাি কটর জদও। 
  
আজম্ জিটকর  াত ধটর দাোঁড করাই। ওটক র্েি ব্াজডর জভতর জিটয় র্াজে হপায়াটরা 
তেি আম্াটক িায় আটদটশর েুটর ব্টল–েব্েম্য় ম্াদাম্ হিাটয়টলর েটে থাকটব্। 
হ জিংে, ম্টি হরটো, এক মু্ ূটতযর িটিযও ওটক হচাটের ব্াইটর হর্টত হদটব্ িা, ওর 
পাশ হথটক িডটব্ িা। 
  
আজম্ হপায়াটরার জদটক তাজকটয় জিিঃশটব্দ ম্াথা হিটড োয় জদই। িায় অটচতি জিকটক 
ঘটর এটি একো হোফায় শুইটয় জদলাম্। ম্াথার জিটচ একো কুশি জদটয় জদলাম্। 
তারপর একো হেজলটফাটির হোোঁি করটত লা লাম্। জিক তেিই এজলি ঘটর ঢুকল িায় 
েুেটত েুেটত। আর একেু  টল আম্ার োটথ ওর ধাক্কা লা জেল। আম্াটক হদটেই 
থম্টক দাোঁজডটয় পটড হে। আজম্ লিয কজর, ওর হচাটে-মু্টে আশ্চর্য রকটম্র একো 
অজভব্যজির োপ। দু’হচাে হর্ি জ্বল জ্বল করটে জকেুর িতযাশায়! ব্ারব্ার দুই শুকটিা 
হিাোঁটের ওপর হে জিভ হব্ালাজেল। ওর দু’ াত কাোঁপজেল থরথর কটর। ম্টি  টে হে 
হর্ি হকািও উটত্তিিা ব্া উটদ্বট  ভু টে। 
  
জকেু জক ঘটেটে? আম্াটক হদোম্াত্র হে িশ্ন কটর। 
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  যাোঁ–আজম্ এজডটয় র্াওয়া  লায় উত্তর জদলাম্। হফািো হকাথায়? 
  
োরাপ োরাপ জকেু ঘটেটে জক? 
  
একো দুঘযেিা ঘটেটে। একিি আ ত  টয়টে। আম্াটক হফাি করটতই  টব্। 
  
 হক? হক আঘাত হপটয়টেি েযার? 
  
হেেম্য় আজম্ হদজে তার মু্টে একো তীি ব্যেতা। হেো হেয়াল কটর আজম্ িব্াব্ জদই–
জম্ে ম্যাজ  ব্াকযজল। 
  
জম্ে ম্যাজ ? জম্ে ম্যাজ  জক আপজি জিজশ্চত েযার? ম্াটি, ইটয়–আপজি জক জিজশ্চত হর্ জম্ে 
ম্যাজ ই আ ত  টয়টেি? 
  
একটশা ভা  জিজশ্চত–হকি? 
  
ও , িা–িা, হেরকম্ জকেু িা। আজম্ ভাব্লাম্ অিয হম্টয়টদর হকউ…….  য়টতা জম্টেে 
রাইে আ ত  টয়টেি। 
  
হদে এজলি র্টথষ্ট  টয়টে। আজম্ এব্ার কডা  লায় ব্জল–এব্ার হেজলটফািো হকাথায় 
আটে ব্লটব্? 
  
এব্ার হম্টয়ো জকেুো থম্ম্ত হেটয় র্ায়- া,  া, দুিঃজেত েযার, এই হতা এই ঘটর। 
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হে পাটশর ঘরোর দরিাো েুটল ধরটতই র্ন্ত্রোর উপর আম্ার িির পটড। আজম্ 
এজ টয় র্াই তার জদটক। এজলি তেিও হেোটি েোি দাোঁজডটয়। 
  
আপজি র্জদ ডািঃ ো াটম্র িম্বর……. 
  
 ধিযব্াদ, আম্ার আপাতত আর হকাি ো ার্য চাই িা হতাম্ার কাটে। 
  
 এব্ার অজিো েটত্ত্বও িায় ব্াধয  টয়ই ওটক ওোি হথটক চটল হর্টত  য়। ওটক এত 
ধীটর ধীটর পা হফলটত হদটে আম্ার েটন্দ   য় হে জিশ্চয়ই আম্ার কথাগুটলা আজড 
হপটত হশািার হচষ্টা করটব্। জকন্তু আম্াটক হেো  টত জদটল চলটব্ িা, কারে ও  য়টতা 
এম্ি জকেু হিটি র্াটব্ হর্ো ওর পটি এই মু্ ূটতয িা িািাই ব্াঞ্ছিীয়–র্জদও একেু 
পটরই হতা েব্াই এম্ি জক এজলিও েব্ জকেুই িািটত পারটব্। 
  
আজম্ িথটম্ পুজলে থািায় হফাি কটর পুটরা ঘেিাো িািাই। তারপর আজম্ জিি 
উটদযাট , এজলি র্ার িাম্ উটিে কটরজেল হেই ডািঃ ো াটম্র িম্বরো হফাটির ডাইজর 
হথটক েুোঁটি হব্র কটর তাটকও হফাি কটর েব্ িািাই। উজি কটয়ক জম্জিটের ম্টধযই 
এোটি আেটেি ব্টল আম্াটক িািাটলি। আজম্ হফাি হরটে হেই ঘর হথটক হব্র  টয় 
আব্ার জিটকর ঘটর জফটর এলাম্। এজলিটক তেি হকাথাও হদেটত হপলাম্ িা। ভাব্লাম্ 
দরিার হপেটি দাোঁজডটয় আম্ার েব্ কথাগুটলা র্জদ হে শুটিও থাটক, আম্ার ঘর হথটক 
হফরার মু্ ূটতয েুব্ দ্রুততার েটে হেোি হথটক েটর পটডটে হে। 
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86 

www.bengaliebook.com                                  সূরিেত্র 
 

 

ততিটে জিক অটিকো শক্ কাজেটয় উিটত হপটরটে। হোফায় উটি ব্টেটে। আম্াটক 
একেু িযাজে জদটত পাটরি? 
  
  যাোঁ,  যাোঁ, জিশ্চয়ই। আজম্ দ্রুত পাটয় ডাইজিং রুটম্  াজির  ই। েটে েটে িাজেও হপটয় 
র্াই। জিকটক এটি জদটত ও দু’ এক চুমু্ক পাি কটরই অটিকো চাো  টয় ওটি। ওর 
মু্টের রঙ আটি আটি জফটর আটে। 
  
ও , জক ভয়ির। 
  
  যাোঁ, জিিঃেটন্দট । 
  
িা, আপজি বু্ঝটত পারটেি িা। এো আজম্  টত পারতাম্। আম্ারই হতা  ব্ার কথা 
জেল। েব্ হশর্  টয় হর্ত। 
  
আজম্ ওটক ো ে হিা াটিার িিয ব্জল–দয়া কটর এভাটব্ ব্লটব্ি িা। ম্টি ো ে 
আিুি। 
  
হে ব্ারব্ার ম্াথা ব্াোঁকাটত ব্াোঁকাটত জব্ডজব্ড কটর ব্টল চটল–আপজি িাটিি িা–আপজি 
িাটিি িা। তারপর আচম্কাই হে কাোঁদটত শুরু কটর। িায় জিিঃশটব্দ ফুোঁজপটয় ফুোঁজপটয় 
কাোঁদটত থাটক জশশুর ম্ত। 
  
আম্ার ম্টি  ল এোই এেি ওর িটিয েব্টচটয় ভাল  টব্। এটত ম্টির গ্লাজি 
অটিকোই  াল্কা  টয় র্াটব্, তাই ওটক আর থাম্াটিার হকািও হচষ্টাই করলাম্ িা। 
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কান্নার িথম্ তীিতা জিক োম্টল ওিার পর আজম্ ওর পাশ হথটক েটর জ টয় িািলার 
োম্টি এটে দাোঁডালাম্, ব্াইটর িির জদলাম্, অটিকিে হথটকই হেোটি ম্ািুটর্র  ল্পর 
স্বর, ব -বচ আওয়াি, উটত্তজিতভাটব্ কথাব্াতযা, চাপা আতটির জচৎকার েব্ শুিটত 
পাজেলাম্। মৃ্তটদ ো জঘটর ঘেিািটল একো জভড িটম্টে। িায় েকাটলই হেোটি 
িটডা  টয়টে। জকেুিটের ম্টধযই হদেলাম্ উজদয পরা দু’িি অব্য়ব্ধারী ঘাে ম্াজডটয় 
এজ টয় এল। পুজলে এটে হপৌঁটেটে। 
  
আজম্ আব্ার পুরাটিা িায় ায় হোফায় জ টয় ব্েলাম্। কান্না জিষ্ট মু্ে তুটল তাকাল জিক 
আম্ার জদটক। 
  
আম্ার জক এেি জকেু করা উজচত িয়? 
  
িা, একদম্ িয়। হপায়াটরার কডা জিটদযশ রটয়টে এো পুটরাপুজর ওর ওপর হেটড জদটত 
 টব্। হতাম্ার ব্াজডর ব্াইটর র্াওয়া চলটব্ িা। 
  
দু’ াটতর তালুটত মু্ে হঢটক কটয়কমু্ ূতয চুপ কটর ব্টে থাটক জিক, তারপর আব্ার 
ডুকটর হকোঁটদ ওটি–হব্চারা ম্যাজ , অভা া ম্যাজ , এত ভাল হম্টয় জেল হর্ িীব্টি কারও 
হকািও িজত কটরজি আর ওর ভাট য জকিা এরকম্ একো ঘেিা ঘেল। জিটিটকই 
আম্ার েুিী ম্টি  টে। ওটক এোটি হডটক এটি মৃ্তুযর মু্টে হিটল হদওয়ার িিয 
আজম্ই ওর েুটির িিয দায়ী। 
  
আজম্ িীরটব্ ম্াথা ঝাোঁকালাম্। জিয়জতর জব্ধাি হকউ েণ্ডাটত পাটর? র্েি হপায়াটরা 
জিকটক হব্াঝাজেল, বু্জঝটয় রাজি করাল তার হকািও ব্নু্ধ অথব্া আত্মীয়টক এটি ওর 
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েটে থাকব্ার িটিয, তেি জক হপায়াটরা িািটত, বু্ঝটত হপটরজেল, একজে জিষ্পাপ 
জিরপরাধ হম্টয়র মৃ্তুয পটরায়ািা েই কটরটে হে। 
  
আম্রা জিিঃশটব্দ ব্টে রইলাম্। আজম্ বু্ঝটত পারজেলাম্ অিুম্াি করটত পারজেলাম্, 
ব্াইটর জক ঘটে চটলটে। জকন্তু আজম্ অিু তভাটব্ হপায়াটরার জিটদযশ ম্ািয কটরই জিটির 
কতযব্য দাজয়টত্ব ব্ি  টয় রইলাম্।  য়টতা আধ ঘন্টা জক জম্জিে কুজড পর  টব্ অথচ 
আম্ার ম্টি  ল হব্শ কটয়কঘণ্টা পর দরিা হিটল হপায়াটরা ঘটর ঢুকল। েটে দু’িি 
পুজলশ কম্যীর একিি এব্ং আরও একিি। আম্ার বু্ঝটত অেুজব্ধা  ল িা অপর ব্যজি 
 টলি ডািঃ ো াম্। ঘটর ঢুটক েটে েটে জিটকর কাটে চটল এটলি ওরা। 
  
এেি আপজি হকম্ি হব্াধ কটরটেি জম্ে ব্াকযজল?–জিটকর িাজড হচক করটত করটত িশ্ন 
করটলি ডািঃ ো াম্। অব্শয এো একো েুব্ ম্ম্যাজন্তক আঘাত, েইটত একেু েম্য় 
লা টব্। 
  
এেি জিকই আজে। মৃ্দু  লায় িব্াব্ হদয় জিক। 
  
ডািার এব্ার আম্ার জদটক জফটর ব্লটলি-উজি জকেু হেটয়টেি? 
  
অল্প একেু িাজে। 
  
আজম্ এেি ভাল আজে, জিক আজে। জিক হিার জদটয় ব্লব্ার হচষ্টা কটর। 
  
কটয়কো োম্ািয উত্তর জদটত পারটব্ি ম্যাডাম্? 
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পুজলে ইেটপক্টটরর িটশ্ন জিক দৃঢ়  লায় ব্টল-অব্শযই পারব্। 
  
পুজলে অজফোরজে জিটকর কাটে এজ টয় আটেি, কথা শুরু করার আট  একেু হকটশ 
জিটয় কথা শুরু করটলি আর জিক হেই কাজশর আপযায়িমূ্লক হর্  াজেো জদল, হেো 
আম্ার কাটে ম্টি  ল হকািও অশরীরী আত্মার অট্ট াজে ব্া হভৌজতক হকািও র টেয 
হঘরা  াজে। 
  
আজম্ দুিঃজেত জম্ে ব্াকযজল, এই অব্িায় আপিাটক জব্রি করব্ার িিয। এো একো 
েজতয এক ভয়ির, ম্ম্যাজন্তক ঘেিা। 
  
পুজলে ইেটপক্টর একেু হথটম্ আব্ার ব্লটত শুরু কটরি–আম্াটদর েজতযই পরম্ হেৌভা য 
হর্ পৃজথব্ীর হশ্রি হ াটয়ন্দা জম্িঃ এরকুল হপায়াটরা আপিার এোটি  াজির  টয়টেি। উজি 
আম্াটক েব্জকেু ব্টলটেি, তবু্ আজম্ আপিার মু্ে হথটক ঘেিাজে শুিটত চাই। 
আশাকজর ঘেিার শুরু হথটক এেি পর্যন্ত র্া র্া ঘেিা ঘটেটে হকািও জকেু হ াপি িা 
কটর তার েব্োই আম্াটক ব্টলি তা টল তদটন্তর হিটত্র আম্াটদর েুব্ই েুজব্ধা  টব্। 
  
জিক এব্ার শুরু হথটক ঘেিাগুটলা এটকর পর এক জব্িাজরতভাটব্ পুজলে ইেটপক্টরটক 
ব্টল হশািাল। 
  
হব্শ, আপিার েব্ কথা শুিলাম্, জকন্তু ম্াদাম্ একো ব্যাপার আম্ার ম্াথায় ঢুকটে িা 
হর্, আপিার  াটয় হদওয়া শালো ওই মু্ ূটতয আপিার জদজদর  াটয় হ ল জক কটর? 
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আম্রা দুিটি হকাে জিটত এটেজেলাম্ ব্াজডটত। আজম্ শালোটক হোফার উপর েুটল 
হরটে হদাতলার ঘটর র্াই। আম্ার হকােো হব্র কজর, তারপর ম্যাজ  আর আম্ার ব্ান্ধব্ী 
জম্টেে রাইটের িটিয আরও একো হকাে জিটয় ব্াজডর ব্াইটর আেটতই জম্িঃ হপায়াটরা 
আর জম্িঃ হ জিংেটক হদেটত পাই। ম্যাজ  ম্াজেটত উপুড  টয় পটডজেল। দু’ াটত মু্ে 
হঢটক ফুোঁজপটয় হকোঁটদ ওটি জিক। হব্শ কটয়কো জম্জিে পর জিটিটক একেু োম্টল জিটয় 
হে আব্ার ব্লটত শুরু কটর, ম্যাজ  কেি আম্ার শালো  াটয় িজডটয় জিটয়জেল ব্লটত 
পারব্ িা।  য়টতা ওর েুব্ শীত করজেল। আম্ার হকাে জিটয় জফরটত হদজর  টে হদটে 
 য়টতা  াটতর কাটে শালোটক হপটয়  াটয় িজডটয় জিটয়জেল। আব্ার কান্নায় জিটকর 
 লা বু্োঁটি আটে। 
  
জকন্তু, আপজি হকািও গুজলর শব্দ শুিটত পািজি? 
  
হে েটিাটর ম্াথা িাটড–িা, ব্াজির শব্দ োডা আজম্ আর জকেু শুজিজি। শুিটলও হব্াঝা 
েম্ভব্ জেল িা, ব্াজির শটব্দর েটে হেো জম্টশ হর্ত। 
  
 যাোঁ, হেো অব্শযই েজতয। ইেটপক্টর োয় হদয়। তারপর  িাৎ জক হর্ি হভটব্ জিটয় িশ্ন 
কটর–হক আপিার ওপর আঘাত  ািার হচষ্টা করটে হে ব্যাপাটর আপিার হকািও ধারো 
আটে? কাউটক আপিার েটন্দ   য়? 
  
িা, এ ব্যাপাটর আম্ার োম্ািযতম্ ধারোও হিই। 
  
হুম্,– ম্ভীর জচজন্তত ভজেটত ম্াথা হিটড ব্টলি ইেটপক্টর। র্াক, এেি এ মু্ ূটতয 
আপিাটক আর হকািও িশ্ন করার হিই আম্ার। 
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এব্ার পুজলে োট ব্ েটর হর্টতই ডািঃ ো াম্ এজ টয় আটেি–জম্ে ব্াকযজল, আম্ার 
একো কথা জেল। আম্ার ম্টি  য় আপিার এোটি থাকাো উজচত  টব্ িা। জম্িঃ 
হপায়াটরার েটে আম্ার কথা  টয়টে। আম্ার িািা একো ভাল িাজেযংট াম্ রটয়টে। 
আপজি র্টথষ্ট শ হপটয়টেি। আপিার পূেয জব্শ্রাটম্র িটয়ািি এব্ং তার হচটয়ও হব্জশ 
িটয়ািি একিি জচজকৎেটকর িিরদাজর। 
  
জিক ডািাটরর জদটক তাকায়ও িা। ওর িির তেি হপায়াটরার জদটক। 
  
 আপজি জক আম্ার শক পাওয়ার কথা হভটব্ এ ব্যব্িা করটেি? 
  
হপায়াটরা কটয়ক পা এজ টয় আটে–ম্াদাম্ হিাটয়ল আজম্ চাই আপজি জিরাপটদ থাকুি, 
ওোটি থাকটল আপজি জিরাপটদ থাকটব্ি এ জব্র্টয় আজম্ জিজশ্চত, কারে ওোটি 
েব্েম্য় একিি কটর িােয ম্িুত থাকটব্ হে োরািে আপিার কাটে কাটে থাকটব্। 
আপজি আম্ার ব্িব্য বু্ঝটত পারটেি আশা কজর। 
  
 যাোঁ, আজম্ পারজে। জকন্তু আপজি ব্যাপারো বু্ঝটত পারটেি িা কারে আজম্ আর ভয় 
পাজে িা। আজম্ আর হকািও জকেুটকই পটরায়া কজর িা। র্জদ হকউ আম্াটক েুি করটত 
চায় করুক। 
  
আ , তুজম্ এত ম্টিাব্ল হদোে হকি?–আজম্ িা ব্টল পারলাম্ িা। 
  
িা, আপিারাও বু্ঝটত পারটেি িা, আপিারা হকউই জকেু বু্ঝটত পারটেি িা। 
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আম্ার জকন্তু ম্টি  টে জম্িঃ হপায়াটরার পজরকল্পিাো ভুল িয়- ডািার এব্ার মু্ে 
েুলটলি। আজম্ আম্ার  াজডটতই আপিাটক জিটয় র্াব্। আপিার এক রাত অন্তত 
জিকম্ত জব্শ্রাটম্র িটয়ািি আটে এব্ং আজম্ হেইম্ত ব্যব্িা করটত চাই। এেি আপজি 
জক ব্টলি? 
  
জিক আটে, আপিারা র্া ভাল হব্াটঝি তাই করুি, আজম্ আর আপজত্ত করব্ িা। 
  
হপায়াটরা জিটকর  াতো জিটির  াটতর ওপর রাটে–আজম্ িাজি ম্াদাম্ হিাটয়ল, এই 
মু্ ূটতয আপিার অিুভূজতো আজম্ বু্ঝটত পারজে। আজম্ বু্ঝটত পাজর আপজি এই ঘেিার 
িটিয জিটিটক অপরাধী ভাব্টেি, লজিত হব্াধ করটেি। আপিার এই অিুভূজতোটক 
আজম্ শ্রিা করজে। আম্ারও একইরকম্ অিুভূজত  টে, হর্ট তু আজম্ হতা আপিাটক 
কথা জদটয়জেলাম্ হর্ আপিাটদর েুরিা হদব্, আপিার এব্ং আপিার জর্জি েেী  টব্ি। 
জকন্তু আজম্ তা পারলাম্ িা। আম্ার ম্টির অব্িা ব্যােযা করটত পারব্ িা। তটব্ আপিার 
ম্টির র্া অব্িা, তার হথটক আম্ার ম্ি হকািও অংটশ কম্ জব্চজলত িয়। এব্াটর 
আপিাটক জিজশ্চত করটত পাজর। 
  
জিক আটে, বু্টঝজে। হেই িাে ীিতাই এেিও হব্টি চটলটে ওর  লায়। 
  
আপিার জিটিটক হদার্ী ভাব্ব্ার হকািও কারে হিই। আম্ার ম্টি  য় আপিার পটি 
র্া করা েম্ভব্ জেল, েব্জকেুই আপজি কটরটেি। আজম্ জিজশ্চত। অিয হকউ এর হথটক 
হব্জশ জকেু করটত পারত িা। েুতরাং জব্িা কারটে ম্ি োরাপ করটব্ি িা। 
  
আপজি েুব্ েহৃদয় ম্াদাম্ হিাটয়ল। হপায়াটরা জব্িীত  লায় ব্টল। 
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িা, আজম্….. কথা হশর্  টত িা  টতই দরিাো িায় দডাম্ কটর েুটল র্ায়। শযাজলোর 
ঝটডর  জতটত ঘটর হঢাটক–আজম্ এই ম্াত্র এটে হপৌঁেলাম্। েদর দরিায় একিি 
পুজলে কম্যীটক দাোঁজডটয় থাকটত হদটে তার কাে হথটকই পুটরা ঘেিাো িািটত পাজর। 
জিক…….. জিক…….. তুজম্ এেি পুটরাপুজর েুি হতা, তুজম্ জিক আটে হতা? 
  
ওর  লায় আতি, রা  জম্টল জম্টশ একাকার  টয় র্াজেল। ভয়ির হশািাজেল তার 
কণ্ঠস্বর। জিটকর হকািও িজত  য়জি হতা? 
  
হপায়াটরা এব্ং ডািার কম্যাোর-এর দৃজষ্টপথ আেটক হরটেজেল। এব্ার তারা েটর 
হর্টতই শযাজলোর-এর িির পডল জম্ে ব্াকযজলর জদটক। হকম্ি একো অদু্ভত ঘঘারলা া 
হচাটে জতজি তাজকটয় রইটলি কটয়কমু্ ূতয। আম্ার ম্টি  য় হকম্ি হর্ি হিশাতুর 
ম্দযটপর দৃজষ্ট। তারপর িায় েুটে জ টয় জিটকর পাটশ  াোঁেু মু্টড ব্টে পডটলি।  িাৎ, 
আচম্কা জিটকর মু্েোটক জিটির দু াটতর ম্টধয তুটল ধটর ডুকটর হকোঁটদ উিটলি 
কম্যাণ্ডার শযাজলোর, জিক…. জিক…….. জিয়তম্া আম্ার, আজম্…… আজম্ হভটব্জেলাম্ 
তুজম্ ম্ারা হ ে। 
  
জম্ে ব্াকযজল ধীটর ধীটর হোফার ওপর উটি ব্েটলি–েব্ জিক আটে িিয। হব্াকাজম্ কর 
িা। হদেে আজম্ হতা েুি, জিক আজে। 
  
শযাজলোর ম্াথা হতাটলি, উদভ্রাটন্তর ম্টতা চারপাটশ তাকাি–জকন্তু, হকউ একিি ম্ারা 
হ টে, হক? হক হে? পুজলশ কম্যীজে হতা ব্লল-। 
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জিক এব্ার জব্র্ণ্ণ, জিচু  লায় ব্টল– যাোঁ, ম্যাজ । হব্চারা ম্যাজ … 
  
ওিঃ……… এক তীি দুিঃটে, র্ন্ত্রোয় ওর মু্টের হরোয় ভাোচুর ঘোয়। ডািার এব্ং 
হপায়াটরা এজ টয় আটেি। ডািার ওর  াত ধটরি, ওটক উটি দাোঁডাটত ো ার্য কটরি। 
তারপর হপায়াটরা এব্ং ডািার দুপাশ হথটক দু’িটি ধরাধজর কটর ওটক জিটয় ঘর হথটক 
হব্জরটয় র্াি। 
  
আপজি ডািাটরর  াজডটত জ টয় ব্েুি, আজম্ জম্টেে রাইেটক ব্লজে আপিার িরুরী 
জকেু জিজিেপত্র গুজেটয় জদটত।–হপায়াটরা শান্ত  লায় ব্টল। 
  
ওরা হব্জরটয় র্ায় ঘর হথটক। শযাজলোর এব্ার আম্ার কজি হচটপ ধটরি হ জিংে, ওরা 
ওটক হকাথায় জিটয় র্াটে? আজম্ েংটিটপ পুটরা ব্যাপারো ওটক ব্ললাম্। 
  
ওিঃ, জক ভয়ির ঘেিা। আম্ার ম্াথা জঝম্জঝম্ করটে। জক ভয়ির। 
  
আেুি কম্যাোর একো জড্রি জিি, েব্ জিক  টয় র্াটব্। আম্ার ম্টি তেি আর হকািও 
জদ্বধা ব্া েংশয় হিই, থাকার কথাও িয়। জিক েম্পটকয কম্যাোর িিয শযাজলোটরর 
ম্টিাভাব্ জব্র্টয়, ব্যাপারো তেি িটলর ম্ত স্বে। 
  
. 
  
০৯. 
  
 এ হথটক হি 
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আম্ার ম্াটঝ ম্াটঝ ম্টি  টয়জেল–র্জদ আজম্ হেই রাতোটক ভুটল হর্টত পারতাম্, 
তারপর হেই রাটত র্া ঘটেজেল। হপায়াটরা অতযন্ত দুিঃটে কাতর  টয় পটডজেল–এই 
শাজিো হব্াধ য় আম্ার িাপয জেল। আজম্ অতযন্ত হব্জশ ম্াত্রায় আত্মজব্শ্বােী  টয় 
পটডজেলাম্–আজম্ এরকুল হপায়াটরা, জিটির েম্পটকয অতযন্ত জিজশ্চত  টয় পটডজেলাম্। 
  
িা, িা, ওরকম্ ভাটব্ হকি ভাব্টো? আজম্ ব্াধা জদটয় ব্জল। 
  
জকন্তু হকউ জক কটর ভাব্টত পাটর, একিি জক কটর ভাব্টত পাটর–অকল্পিীয়, অতুলিীয় 
স্পধযা। আজম্ হভটব্ জিটয়জেলাম্, জিজশ্চত  টয়জেলাম্ হর্ আজম্ র্ত রকম্ভাটব্ েম্ভব্ 
েতকযতা অব্লম্বি কটরজে। আজম্ েুিীটক পর্যন্ত েতকয কটর জদটয়জেলাম্। 
  
েতকয কটর জদটয়জেটল? জক ভাটব্? অব্াক  টয় িশ্ন কজর আজম্। 
  
হপায়াটরা েশটব্দ জিটির  াটতর তালুটত হিারাল চাপড ম্াটর–েম্ি িির আজম্ জিটির 
জদটক এটি জিটয়জেলাম্ এব্ং আজম্ বু্জঝটয় জদটয়জেলাম্ কাউটক, হকািও একিিটক 
েটন্দ  করজে এব্ং আজম্ জিটিও বু্জঝজি পজরজিজত কতোজি িজেল কটর তুটলজেলাম্। 
জক ভয়িরভাটব্ ম্রীয়া কটর তুটলজেলাম্ জিটিটক। আজম্ ম্াদাম্ হিাটয়লটক জঘটর একো 
বৃ্ত্ত রচিা কটরজেলাম্ এব্ং জতজি তা হথটক জপেটল হব্র  টয় হ টলি। আর আম্াটদর 
হচাটের োম্টিই জপেটল হ টলি অিযিি। আম্রা থাকা েটত্ত্বও, েব্াই েতকয থাকা 
েটত্ত্বও। েুিী হে লিয পূরটে েম্ভব্  ল। 
  
িা, তা হে পাটরজি। আজম্ ওটক ম্টি কজরটয় জদই। 
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আ , হেো একো পজরব্তযি ম্াত্র। আম্ার কাটে ব্যাপারো একই। হ জিংে আম্ার 
দৃজষ্টভজে হথটক ব্যাপারো একই। একো ম্ািুটর্র িাে চটল হ ল, র্ার র্াওয়াো 
এটকব্াটরই েেত িয়। 
  
 যাোঁ, জিশ্চয়ই, হেো জিক। আজম্ হে কথা ব্লটত চাইজি। 
  
জকন্তু তুজম্ র্া ব্টলে হেো আম্াটদর পটি আরও ভয়ির, ইজেতব্া ী। হ জিংে ম্টি 
হরটো, েুিী তার কাজিত লটিয হপৌঁটোটত পাটরজি। হে আব্ার আঘাত  ািব্ার িটিয 
বতজর  টে। বু্ঝটত পারে ব্নু্ধ। অব্িা ব্দটল হ টে এেি। আরও োরাটপর জদটক 
এট াটে। 
  
তার ম্াটি, একম্াত্র অথয  টে–একো িয়, দু-দুটো িীব্ি উৎে য  টত চটলটে। 
  
িা, তুজম্ র্তিে রটয়ে জকেুটতই হেরকম্ জকেু ঘো উজচত িয়। দৃঢ়  লায় আজম্ 
ব্ললাম্। 
  
হপায়াটরা আম্ার  াতো আলটতা কটর ধটর–এই বু্টডা ম্ািুর্োর ওপর হতাম্ার এেিও 
ভরো আটে? জব্শ্বাে আটে? তুজম্ আম্ায় িতুি কটর ো ে জদটল ব্নু্ধ। এরকুল 
হপায়াটরা ব্ারব্ার ব্যথয  টব্ িা। িা, এই জদ্বতীয় িীব্টির েুটর্া ো আজম্ পুটরাপুজর 
ব্যব্ ার করব্। আজম্ আম্ার ভুল শুধটর হিব্। একেু হথটম্ জক হর্ি ভাটব্ হপায়াটরা। 
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হকাথায় একো ভুল  টয়টে। আম্ার পিজত, জেিান্ত জব্চাটর হকাথাও একো ভুল ঘটেটে, 
র্ার িিয এই পজরেজতর জশকার  টয়জে। িা  আজম্ আব্ার িতুি কটর শুরু করব্। আর 
এব্ার আজম্ ব্যথয  ব্ িা। হপায়াটরা দৃঢ়  লায় ব্টল। 
  
তার ম্াটি তুজম্ ম্টি করে, জিক ব্াকযজলর এেিও িাে েংশয় রটয়টে। আজম্ একেু 
জব্জস্মত  লায় িশ্ন কজর। 
  
হপায়াটরা অব্াক  টয় আম্ার জদটক তাকায়–জিশ্চয়ই, তা িা  টল আজম্  িাৎ কটর ওটক 
ডািাটরর েটে িাজেযংট াটম্ পািালাম্ হকি? হেো ওর ম্ািজেক আঘাটতর শুশ্রূর্ার িিয 
িয়? 
  
ম্ািজেক আঘাত? 
  
হ জিংে, একিি তার জিটির ব্াজডটত হথটক অিায়াটে ম্ািজেক আঘাত, স্নাযু় হদৌব্যলয 
োজরটয় উিটত পাটরি। ব্স্তুতপটি, িাজেযংট াটম্র হথটক ব্াজডটতই হেো অটিক 
ভালভাটব্  য়। ওোিকার লাল ব্া েবু্ি জলটিাজলয়াে হম্টঝ, উজ্জ্বল আটলা, হে-হত কটর 
আো োব্ার, অথব্া িােযটদর ব্কব্কাজি, হকািওোই উত্তম্ভাটব্ স্নাযু় হদৌব্যটলযর ধকল 
োম্লাটিার হকািও ব্াডজত কারে  য় িা,  টত পাটর িা। িা, হ জিংে একম্াত্র 
জিরাপত্তা েুরিা োডা ম্াদাম্ হিাটয়লটক ওোটি পািাব্ার আম্ার আর হকািও কারে 
জেল িা। আজম্ ডািারটক আম্ার পজরকল্পিা বু্জঝটয় ব্লটতই হেৌভা যব্শত উজি রাজি 
 টয় হ টলি, তাই েব্ ব্টন্দাব্ি  টয় হ ল। হর্োটি হকউই ওিার েটে হদো করটত 
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98 

www.bengaliebook.com                                  সূরিেত্র 
 

 

পারটব্ িা, এম্ি জক ওর জিকেতম্ আত্মীয় পর্যন্তও পারটব্ িা। শুধুম্াত্র আম্রা 
কটয়কিি োডা। 
  
হপায়াটরা  াটে–ডািাটরর অিুম্জত হিই। হব্জশ কথাব্াতযা ওিার দুব্যল স্নাযু়র পটি িজত 
 টত পাটর, এোই েব্ার হিটত্র জিটর্ধাজ্ঞা িারী থাকটব্। 
  
জকন্তু হপায়াটরা এভাটব্ কতজদি? আজম্ েংশয়েি  টয় িশ্ন কজর। 
  
 যাোঁ, েুব্ই স্বাভাজব্ক অিুধাব্ি। জকন্তু এই মু্ ূটতয োম্জয়কভাটব্ এই ব্যব্িাো আম্াটদর 
শ্বাে হিব্ার েুটর্া  হদটব্। আর তুজম্ জিশ্চয়ই বু্ঝটত পারে, আম্াটদর তদটন্তর চজরত্র 
এব্ার ব্দল ঘেটব্। 
  
হেো জক রকম্? 
  
এেি হথটক আম্াটদর িাথজম্ক এব্ং অব্শযই েব্যিথম্ কাি  টব্ ম্াদাম্ হিাটয়টলর 
জিরাপত্তা েুজিজশ্চত করা এব্ং একইোটথ েম্াি গুরুত্বপূেয কাি  টব্ েুিীটক ধরব্ার 
হচষ্টা করা। 
  
আহ্ হপায়াটরা, জিয় ব্নু্ধ, এম্িভাটব্ তুজম্ কথাো ব্লে হর্ি হেো েুব্ ে ি হকাি 
কাি। 
  
জিশ্চয়ই হ জিংে, জিশ্চয়ই েুব্ ে ি কাি। 
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হপায়াটরা  ভীর হচাটে আম্ার জদটক তাকায়–আজম্ হতাম্াটক ব্টলজেলাম্ জিশ্চয়ই হতাম্ার 
ম্টি আটে? েুিী অপরাটধর ওপর তার িাম্ েই কটর জদটয়টে। হে এেি অন্ধকাটরর 
আডাল হেটড িকাটশয হব্র  টয় আেটে, তা েুব্ শীঘ্রই আেটত চটলটে। 
  
আজম্ হপায়াটরার অজভব্যজিটক েুোঁজেটয় জিরীিে কজর। তারপর োম্ািয ইতিত কটর 
ব্জল–তুজম্ জিশ্চয়ই ভাব্ে হর্ পুজলশ জিক কথাই ব্টলটে, এো হকািও ব্ি উন্মাটদর 
কাি? একিি লুিাজেক, হ াজম্জেটডল ম্যাজিয়াক-এর কাি এো? 
  
আজম্ এ জব্র্টয় এটকব্াটর জিজশ্চত হর্, এো হেরকম্ কারও কাি িয়,  টতই পাটর িা। 
  
তুজম্ েজতযই ভাব্… আজম্ থম্টক র্াই, হপায়াটরা আম্ার কথার হশর্ো হথটক ব্লটত শুরু 
কটর–েুিী ম্াদাম্ হিাটয়টলর েুব্ কাটের ম্ািুর্টদর ম্টধয হকউ একিি, হে ব্যাপাটর 
আজম্ েমূ্পেয জিজশ্চত। 
  
জকন্তু  ত রাটতর ঘেিাো জক হেই তত্ত্ব োজরি কটর জদটে িা? আম্রা েব্াই-ই হতা 
এক িায় ায় িটডা  টয়জেলাম্, হে হিটত্র…. 
  
হপায়াটরা এব্ার আম্াটক ব্াধা হদয়–তুজম্ জক শপথ কটর ব্লটত পাটরা হ জিংে হর্ 
জব্টশর্ হকািও একিি ব্যজি আম্াটদর হেই বৃ্ত্ত হথটক আচম্কা েটর র্ায়জি, োম্ািয 
েম্টয়র িিয  টলও হে েটর হ টে আম্াটদর বৃ্ত্ত হেটড হর্ো তার কাি োরার পটি 
র্টথষ্ট েম্য়। তুজম্ জক এম্ি একিটির িাম্  লফ কটর ব্লটত পাটরা হর্ অিুিাি শুরু 
হথটক হশর্ পর্যন্ত েব্ েম্টয়র িিয হতাম্ার হচাটের োম্টি জেল? 
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িা, ওর কথার  ূঢ় অটথযর অজভঘাটত আজম্ ব্ািব্তা েুোঁটি হব্ডাই, কই আম্ার হেরকম্ 
হতা ম্টি  য় িা, তাোডা আটলা অন্ধকাটর কারও ওপর হেভাটব্ িির রাো েম্ভব্ িয়। 
েব্াই হতা িায় আটে পাটশ হঘারাঘুজর করজেল তারই ম্টধয হক হর্ কেি হকাথায় েটর 
র্াটে হেভাটব্ হতা িির রাজেজি, েম্ভব্ও িয়। 
  
হপায়াটরা ম্াথা িাটড েম্মজতব্াচক ভজেটত–এটকব্াটর জিক কথা ব্টলে। আর হভটব্ হদে, 
জকেু ঘোটিার িিয ম্াত্র কটয়ক জম্জিেই র্টথষ্ট জেল তার পটি। 
  
হপায়াটরা থাটম্ জকেুিে, তারপর আম্াটক হব্াঝাটিার ভজেটত দু’ াত হিটড ব্লটত শুরু 
কটর–ম্জ লা দু’িি ব্াজডর জদটক রওিা  টলি। েুিী েব্ার িির এজডটয় ওটদর 
অিুেরে করল।  াটের আডাল হথটক েুিী েব্জকেুই লিয করটে, ম্জ লারা ব্াজডটত 
ঢুকটলি, তারপর কাটলা শাল  াটয় জদটয় জম্ে ব্াকযজল দরিার ব্াইটর এটলি। েুিী 
আডাল হথটক েব্জকেুই হদেল এব্ং  াটের আডাল হথটক লিযজির কটর হে েফলভাটব্ 
জতিজে গুজল েুোঁডল। 
  
জতিটে? আজম্ ব্াধা জদটয় ব্জল। 
  
 যাোঁ, িথম্ব্াটরর ভুল এব্ার আর করটত চায়জি হে। হকািও ঝুোঁজক হিয়জি েুিী। আম্রা 
ম্যাজ র শরীটর জতিটে বু্টলে হপটয়জে। 
  
জকন্তু হপায়াটরা, হেো হতা েুব্ই ঝুোঁজকর কাি  টয়টে, তাই িা? 
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িা, হেরকম্ জকেু িয়। ম্াউিার জপিটল েুব্ একো হেরকম্ আওয়াি  য় িা। তাই েুব্ 
হর্ ঝুোঁজক জিটয়জেল েুিী তা ব্লা র্াটব্ িা। 
  
জপিলো পাওয়া হ টে? 
  
িা, আর জিক হেোটিই আম্ার েটন্দ ো হঘারতর ব্ািব্ হচ ারা জিটে হর্ কািো 
ব্জ রা ত কারও পটি করা েম্ভব্ িয়। আম্রা হতা আট ই হিটি হ জে হর্ জিক 
ব্াকযজলর জপিলো চুজর করা  টয়টে েুিোটক আত্ম তযা জ োটব্ িম্াে করাটিার িিয। 
এেি হতা আর আত্ম তযার জথটয়াজর োোটল চলটব্ িা। েুিী েুব্ ভালভাটব্ই হিটি হ টে 
হর্ আম্রা েব্ হিটি হ জে তাই েুটির ব্যাপারোটক আর আত্ম তযা ব্টল চালাটিা েম্ভব্ 
 টব্ িা। 
  
হপায়াটরার রু্জি হর্ অকােয, ম্টি ম্টি আজম্ও হেো স্বীকার কটর জিই–তা টল এেি 
জপিলো তার জক কাটি লা টব্? 
  
আম্ার িটশ্ন হপায়াটরা কাধ ব্াকায়–এই মু্ ূটতয আজম্ হে েম্পটকয জিজশ্চত িই। তটব্ 
আজম্ ব্া তুজম্  টল জক করতাম্? জব্শাল ওই েমু্দ্রটক কাটি লা াটত িা? শুধু  াত 
ঘুজরটয়  ভীর িটল জিজিেোটক েুোঁটড দাও। জচরকাটলর িিয হেো  জরটয় র্াটব্, হকউ 
হকািওজদি েুোঁটি পাটব্ িা। 
  
আম্ার শরীটর হপায়াটরার কথাগুটলা মৃ্দু কম্পি িা ায়–হতাম্ার জক ম্টি  য়, েুিী 
বু্ঝটত হপটরটে হর্ হে ভুল ম্ািুর্টক েুি কটরটে? 
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 আজম্ জিজশ্চত হর্ এেিও হেো বু্টঝ উিটত পাটরজি। ব্যাপারো অব্শযই ওর কাটে 
অেুিিিক এক জব্স্ময় এব্ং জতি অজভজ্ঞতা  টব্। র্েি আেল েজতযো হে িািটব্। 
জিটির জব্স্মটয় এব্ং  তাশা হ াপি করা, আেটল হক জম্টথয জশকার  ল তার িািব্ার 
হকৌতূ ল, হেগুটলা অব্দম্ি করা ে ি কাি  টব্ িা। 
  
আর জিক তেিই আচম্কা আম্ার ম্টি পডল জব্দুযৎ চম্টকর ম্টতা, জিটকর ব্াজডর 
পজরচাজরকা এজলটির অদু্ভত আশ্চর্য রকটম্র হকৌতূ লী এব্ং জব্ভ্রান্তকর ব্যব্ ার। আজম্ 
হদজর িা কটর হপায়াটরাটক েজব্িাটর ঘেিাো িািালাম্। ব্যাপারো শুটি হপায়াটরার 
ভ্রুরু্ ল অজতম্াত্রায় কুজঞ্চত  টয় উিল। 
  
ও, অব্াক  টয়জেল, তাই হতা? ম্যাজ  ম্ারা হ টে শুটি অব্াক  টয়জেল, অদু্ভতভাটব্ 
আচরে করজেল। 
  
শুধু অব্াক  টয়জেল ব্লটল েুব্ই কম্ ব্লা  টব্। জিিঃেটন্দট  র্টথষ্ট হকৌতূ লী ও 
উেীপক জেটলি। এরকম্ একো দুিঃেিিক ঘেিার কথা হিটি, ম্জ লা আতজিত ব্া 
দুিঃজেত  টলি িা, ব্রং হক ম্ারা হ টেি তা জিটয় জদ্বধায় দুলটলি, এম্ি জক অিয হকউ 
ম্ারা জ টয়টেি িাজক হে জব্র্টয় েংশয় িকাশ কটরলি। েুব্ই হকৌতূ লকর ব্যাপার। 
  
হক হে? অিয েম্য় হে র্টথষ্ট দাজয়ত্বশীল, শান্ত, তা টল জক…… এই হে? র্াটক… 
হপায়াটরা আচম্কা হথটম্ র্ায় এব্ং  িাৎ কটরই গুম্ হম্টর র্ায়। ধীর পাটয় োরাো ঘর 
পায়চাজর করটত শুরু কটর। ওর মু্ে জচন্তার কুঞ্চটি ভারাক্রান্ত। হর্ হর্ কাল রাটত এে 
 াউটে জেল, তাটদর হকউই েটন্দট র উটধয িি। তটব্……. অজতজথরা, িা , আম্ার ম্টি 
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 য় িা তারা হকউ িজডত। েজতয কথা ব্লটত জক ব্াজডর ম্ালজকটির েটে ওটদর 
কাটরারই েুব্ একো অন্তরেতা জেল িা। থম্থটম্ মু্টে ব্টল হপায়াটরা। 
  
আর চালেয ভযাইে? 
  
 যাোঁ, অব্শযই ওিার কথাগুটলা আম্াটদর ভুলটল চলটব্ িা। েজতয কথা ব্লটত জক, রু্জির 
জব্চাটর উজি আম্াটদর একিি িব্ল েটন্দ ভািি- ধীর পাটয় এটে আম্ার উটল্টা 
জদটকর হচয়ারোয় ব্টে হপায়াটরা। 
  
হম্াজেভ, জিয় হ জিংে, র্াব্ার আট  আম্াটদর হম্াজেভোটক বু্ঝটত  টব্ র্জদ আম্রা এই 
অপরাধটক েজিকভাটব্ বু্ঝটত চাই। ব্ারব্ার আজম্ একো িজেল হ ালক ধাোঁধায় ঢুটক 
পটডজেলাম্। ম্াদাম্ হিাটয়ল জিকটক েুি করার কারও জক হম্াজেভ থাকটত পাটর? আজম্ 
হকাি রকটম্র েম্ভাব্িাটকই ব্াদ জদই জি। েব্ জকেু হিটডটচটড হদটেজে। 
  
হপায়াটরা একেু থাটম্। হর্ি দম্ হিব্ার অজেলায় জকেু ভাটব্। তারপর আব্ার ব্লটত শুরু 
কটর–এম্ি জক, লািারুম্ জেজিয়র হর্ পুরাটিা বতল জচত্রো জকিটত হচটয়টেি, হেো 
হকািও দুমূ্যলয হপজন্টং িয় হতা? আজম্ একিি জব্টশর্জ্ঞটক জদটয় েজব্ো পরীিাও 
কজরটয়জে। হতাম্ার ম্টি আটে জিশ্চয়ই, হতাম্ার  াত জদটয় ম্াদাম্ হিাটয়লটক আজম্ 
একজে জচরকুে পাজিটয়জেলাম্ একিি আেটব্ি জতজি র্া করটত চাইটব্ি জব্িা ব্াধায় ও 
জব্িা িটশ্ন তাটক হর্ি তা করটত হদওয়া  য়। জকন্তু হেই জব্টশর্জ্ঞ রায় জদটয়টেি েজব্ো 
হম্াটেই কটয়কটশা পাউটের হব্জশ দাম্  টব্ িা। 
  
লািারুম্? তার ম্ত একিি ধিী……তুজম্ জিশ্চয়ই েজতয তা জব্শ্বাে কর িা। 
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েজতয হে ধিী হতা? দশযিধারী  টলই জকন্তু েব্জকেু িম্াে  য় িা। আম্রা হকািও 
জকেুটকই হর্ম্ি জিজশ্চতভাটব্ ধটর জিটত পাজর িা, আব্ার োম্ািযতম্ জকেুটকও উটপিা 
করটত পাজর িা। কারে হকািো হর্ আম্াটদর েটতযর কাোকাজে জিটয় র্াটব্ আম্রাই 
জিজশ্চত কটর িাজি িা। 
  
হপায়াটরা হেজব্টলর ওপর পটড থাকা ব্স্তুগুটলাটক আঙুল জদটয় িাডাচাডা করটত করটত 
েুব্ শান্ত  লায় ব্টল–থাক, আব্ার জফটর র্াওয়া র্াক আেল কথায়। শুরু করা র্াক 
হম্াজেভ জিটয়। একো েুটির জক হম্াজেভ  টত পাটর? জক জক কারে থাকটত পাটর র্ার 
িিয একিি ম্ািুর্ আর একিিটক িাটে হম্টর হফলটত পাটর? 
  
হপায়াটরা একো  ভীর শ্বাে হিয়। িাম্ার  াতার ভোঁটি আঙুল ঘটর্ হেোটক হোিা 
করটত করটত ব্টল–জব্কারেি েুিীটদর আম্রা এোটি ব্াদই জদজে। কারে আজম্ ভাল 
ভাটব্ই িাজি হর্ আম্াটদর ব্তযম্াি েম্েযার হিটত্র এটদর ভূজম্কা  টত পাটর িা। 
তাোডা রাট র ম্াথায় ব্া আকজস্মক উটত্তিিার ব্টশ েুি  টল এর লিে অিযরকম্ 
 টব্। িা এোটকও ে েটর্া য ব্টল ম্টি  টে িা। এো েুব্ িাো ম্াথায়, পজরকজল্পত 
ভাটব্ েুি। এোডা আর জক  টত পাটর? 
  
এব্ার আজম্ মু্ে েুজল–িথম্ত, লাটভর িিয েুি। ম্াদাম্ ব্াকযজল েুি  টল র্াোঁরা হকািও 
ভাটব্ লাভব্াি  টব্ি, হেো িতযি ভাটব্ই হ াক ব্া অিতযিভাটব্ই হ াক। হেটিটত্র 
আম্ার ম্টি  য় চালযে ভযাইেটক আম্রা ব্াদ জদটত পাজর। কারে উত্তরাজধকারী েূটত্র 

http://www.bengaliebook.com/


 পেরিল অ্যাট এন্ড হাউস । আগাথা রিরি । এিকুল পোযারিা সমগ্র 
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তার এম্ি হকািও লাটভর ব্া িাজপ্ত হর্াট র েম্ভাব্িা হিই হর্ হে েুটির ম্ত অপরাটধ 
িটরাজচত  টত পাটর। 
  
 যাোঁ, ম্াত্র একিি আটেি, জর্জি ম্াদাম্ হিাটয়ল ব্াকযজলর মৃ্তুযটত লাভব্াি  টব্ি। জতজি 
ওোঁরই ব্ান্ধব্ী, জম্টেে রাইে। জকন্তু হেটিটত্র লাটভর অিো এতই কম্ হর্ েুটির ম্ত 
অপরাটধর কথা হকউ ভাব্টতও রাজি  টব্ িা। 
  
হপায়াটরা ম্াথা িাটড। তারপর  ভীর জচজন্তত ভজেটত ব্টল–হ জিংে হদো র্াটে। লাভ-
এর িিয েুি, তা টল এটিটত্র এই তথযোটক ব্াজতল করটতই  টে। এোডা অিয আর 
জক হম্াজেভ  টত পাটর?। 
  
আজম্ ব্জল–ঘৃো ব্া রা িজিত কারটে েুি। ব্া ধর হিম্-ভালব্াো র্জদ ঘৃোয় পজরেত  য় 
হেটিটত্র ক্রাইম্ আেটত পাটর। কারে আম্রা িািটত হপটরজে চালযে ভাইে এব্ং 
কম্াোর শযাজলোর দু’িটিই ম্াদাম্ হিাটয়ল ব্াকযজলর িজত অিুরি। জদ্বতীয় িটির কথা 
হতা আম্রা জিটির হচাটেই িতযি করলাম্। 
  
 যাোঁ, েুব্ েৎ এব্ং একজিষ্ট ভালব্াো। অিযিটির ব্যাপাটর জকন্তু আম্াটদর ভরো, জব্শ্বাে 
করটত  টব্ ম্াদাম্ হিাটয়ল ক্রফটের ব্িব্যটক। এই জব্র্টয় আম্াটদর  াটত র্টথষ্ট তথয 
ব্া িম্াে হিই। এেি িশ্ন  টে, চালযে এে. ভযাইে জক তার এই েম্পজকযত তুটতা 
হব্ািজের ওপর এতোই অিুরি হর্ অিয কারও স্ত্রী  ওয়ার আট  তাটক েুি করাোই 
হশ্রয়। ব্টল ম্টি করটব্? 
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হপায়াটরার কথার উত্তটর আজম্ ব্জল–েটন্দ  আটে। ব্যাপারো হকম্ি হর্ি িােকীয় ব্টল 
ম্টি  টে। 
  
আেটল ব্যাপারো  য়টতা অ-ইংটরজিত হশািাটে। তটব্ ম্টি হরে হ জিংে, ইংটরিটদর 
ম্টধযও জকন্তু আটব্  ব্টল জকেু আটে আর চালযে ভযাইেটক আম্ার ওই ধরটির ম্ািুর্ 
ব্টল ম্টি  য়। র্ারা ে টি জিটিটদর আটব্কটক িকাশ কটর িা তারা তাটদর ম্টির 
ম্টধয জ ংোর অিুভূজত িাজ টয় হতাটল। এটিটত্র এো অব্ািব্ জকেুই িয়। আর 
আটব্ িজিত কারটে কম্াোর শযাজলোরটক আজম্ কেিও েুিী জ োটব্ েটন্দ  করব্ িা–
িা, িা, ওর ধারো ওরকম্  টত পাটর িা। জকন্তু চালযে ভযাইে? িা, ওর হিটত্রও তার 
জিরাপত্বতা েম্পটকয ব্াজি ধরব্ িা হপায়াটরা থাটম্ জকেুিে।  িাৎ হচয়ার হেটড উটি 
দাোঁডায়। ঘটরর ম্টধয কটয়কব্ার পায়চাজর কটর এটে আব্ার হচয়াটর জফটর এটে ব্টে। 
েুটির আর একো হম্াজেভ  টে হিলাজে, ঈর্যা। িা, আট র ব্যাপারো হথটক জিজশ্চত 
ভাটব্ই এর অটিকো তফাত রটয়টে, কারে ঈর্যা হর্ েব্ েম্টয় হর্ৌি আটব্ িব্ে  টব্ 
তার হকািও কারে হিই হেোটি শত্রুতাটব্াধ ব্রং থাকটত পাটর। হপায়াটরা এব্ার 
আম্ার জদটক তাকায়। হতাম্ার জক ম্টি  য় হ জিংে, আম্াটদর এই ম্াম্লায় হিলাজে 
জক হকািও ভাটব্ দায়ী  টত পাটর অপরাটধর িিয? 
  
আম্াটক হকািও ম্ন্তব্য করার েুটর্া  িা জদটয় জিটিই আব্ার ব্লটত থাটক–হক শত্রু 
 টত পাটর ম্াদাম্ হিাটয়ল ব্াকযজলর? অিয হকািও ম্জ লা? এটিটত্র হতা থাকত শুধু 
ম্াদাম্ রাইে। জকন্তু আম্রা র্তদূর িাজি ওিাটদর দুিটির ম্টধয হতা হকািও রকটম্র 
িজতদ্বজন্দ্বতা হিই। জকন্তু তবু্ও আম্রা র্তো িাজি হেোটি জিজশ্চত কটর ব্লাো কজিি 
কাি।  ভীর ভাোঁি পটড হপায়াটরার কপাটল।  ভীর জচন্তায় ডুটব্ আটে হর্ি। হব্শ 
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জকেুিে জিশু্চপ থাকার পর আব্ার ব্টল–ব্াজক রইল ভয়। ম্াদাম্ হিাটয়ল জিক জক 
কারও হ াপি হকািও ব্যাপার হিটি হফটলটেি?  য়টতা এম্ি জকেু িাটিি জিক র্া 
িািািাজি  টয় হ টল হেই ব্যজির ম্ারাত্মক িজত  টত পাটর এম্ি জক িীব্ি পর্যন্ত ব্যথয 
 টয় হর্টত পাটর তার। তাোডা এম্িও  টত পাটর জতজি জিটিই  য়টতা ব্যাপারো 
েম্পটকয ওয়াজকব্ াল িি, ব্া ব্যাপারো জতজি জদজব্য ভুটলই হ টেি ব্া আম্াটদর কাটে 
হ াপি কটর, হ টেি, আম্াটদর ব্লব্ার িটয়ািি হব্াধই কটরিজি। 
  
আো হ জিংে হতাম্ার জক েজতযই ম্টি  য় হেরকম্ জকেু ঘো েম্ভব্? এো একো 
 াইটপাটিজেে, আম্ার ম্টি  য় িা এরকম্ জকেু ঘো েজতয েম্ভব্। জকন্তু রু্জিরু্ি 
আপাতো য হকািও জথটয়াজর, েম্ভাব্িা হকাথাও েুোঁটি িা হপটয় এই েম্ভাব্িাজের দ্বারা 
তাজডত  জে। র্েি তুজম্ অিয েম্ভাব্িাগুটলাটক হ োঁটে হফলটব্, তুজম্ হতা হেজদটকই 
তাকাটত ব্াধয  টব্, হর্ো পটড রইল এব্ং পটড থাকটে ব্লটব্……. হর্ট তু অিযগুটলা 
িয়…… তা টল  য়টতা এোই…….. 
  
দীঘযিে হে চুপ কটর ব্টে রইল। তারপর একেম্য় হে উটি দাোঁডাল। একো োদা 
কা টির েুকটরা হেটি জিটয় জকেব্ হর্ি জলেটত শুরু করল  ভীর ম্টিাটর্া  ে কাটর। 
  
আজম্ িশ্ন কজর, জক জলেে তুজম্? 
  
ম্িাজম্, আজম্ একো তাজলকা ব্ািাজে। ম্াদাম্ হিাটয়ল ব্াকযজলর আটশপাটশ েব্েম্য় 
র্ারা থাটক। আম্ার কার্যপিজত ও ভাব্িা র্জদ েজিক পটথ চটল, তা টল এই তাজলকার 
ম্টধযই লুজকটয় আটে েুিী। 
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হব্শ জকেুিে হলোর পর কা টির েুকটরাো আম্ার জদটক এজ টয় ব্টল, হদটো হতা 
হ জিংে, তাজলকাো জিকিাক  টয়টে জক িা, হকািও িাম্ ব্াদ পটডটে িাজক। 
  
আজম্ তাজলকাো ম্টিাটর্া  ে কাটর পডটত থাজক। ১। এজলি, ২। ম্াজল (এজলটির 
স্বাম্ী), ৩। জম্িঃ ক্রফে, ৪। জম্টেে ক্রফে, ৫। জম্িঃ লািারুম্, ৬। জম্টেে রাইে, ৭। 
কম্যাোর শযাজলোর। ৮। জম্িঃ চালযে এে. ভযাইে, ৯। ? 
  
ম্ন্তব্য : 
  
(ক) এজলি–পাজরপাজশ্বযক তভাটব্ েটন্দ িিক। ম্যাজ  েুি  টয়টেি হিটি এর কথাব্াতযা 
এব্ং আচরে রীজতম্টতা েটন্দ িিক। জপিলজে চুজর করা এব্ং েব্ কজে েুটির হচষ্টা 
ঘোটিা এব্ং ভুল কটর ম্যাজ টক েুি করা, েব্ অপরাধগুটলা ঘোব্ার পটি েব্টচটয় 
েুজব্ধািিক অব্িায় রটয়টে। ওর পটিই ক্রাইম্গুটলা ঘোটিা েব্টচটয় ে ি  টব্। 
তটব্  াজডর হিক-এ কারোজি করা ম্টি  য় ওর আয়টত্বর ব্াইটর। আর ম্ািজেকতার 
জব্চাটর ম্টি  য় িা ওর পটি ক্রাইম্ করার োম্থয আটে। 
  
হম্াজেভ জকেুই িা। র্জদ িা ঈর্যা ব্া ঘৃো জব্র্য়ক হকাটিা ব্যাপার থাটক। 
  
হিাে–আরও পর্যটব্িে করটত  টব্। 
  
(ে) ম্াজল (এজলটির স্বাম্ী)–অিযেব্ এজলটির ম্টতাই। তটব্ এর পটি  াজডটত কারোজি 
করা তুলিামূ্লকভাটব্ েম্ভব্। 
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হিাে–একব্ার কথা ব্টল হদেটত  টব্। 
  
( ) জম্িঃ ক্রফে একম্াত্র েটন্দ িিক ব্যাপার। ফাোঁকা ব্াজডটত আম্রা জম্ে ব্াকযজলর 
হশাব্ার ঘটরর জদটক উিটত হদটেজেলাম্। ওিার িব্াব্ বতজর জেল। হেো অব্শয েজতয 
 টলও  টত পাটর। জকন্তু র্জদ তা িা  য়? 
  
হম্াজেভ–হিই। 
  
(ঘ) জম্টেে ক্রফে–েটন্দট র হতম্ি জকেু হিই। হম্াজেভ–হিই। 
  
(ঙ) জম্িঃ লািারুম্–অপরাধ করার েব্রকম্ েুটর্া -েুজব্ধা জেল। র্টথষ্ট েটন্দ িিক 
আচরে। ম্াত্র কটয়কটশা পাউে দাটম্র পুটরাটিা েজব্ জকিটত চাওয়া।  াজডর হিক 
এটকব্াটর জিক জেল হকি ব্টলজেটলি? (টেডজরকা রাইটের মু্টে হশািা) 
  
হম্াজেভ–এেিও পর্যন্ত হেরকম্ জকেু িািা র্ায় জি। 
  
হিাে–িািটত  টব্ হেন্ট লু-হত আেব্ার আট  লািারুম্ হকাথায় জেল? অযারি লািারুম্ 
এব্ং হকাম্পাজির ব্তযম্াি আজথযক অব্িা েম্পটকয হোোঁি জিটত  টব্। 
  
(চ) জম্টেে হেডজরকা রাইে অপরাধ করার েব্রকম্ েুটর্া  জেল। েটন্দ িিক আচরে, 
জিক ব্াকযজলটক  াটয়র চাদর ও হকাে আিটত পািাটিা। হব্শ কটয়কব্ার ইোকৃতভাটব্ 
জিকটক েব্েম্য় জম্টথযব্াদী ব্টল িম্াে করার হচষ্টা হকি কটরজেল? দুঘযেিার জব্র্য়ো 
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জিটয় জিটকর ব্িটব্য ভরো করা র্ায় িা–এই ম্ন্তব্যো হকি কটরজেল? দুঘযেিার েম্য় 
েজতয োজভিটক জেল িা? হকথায় জেল তা টল? 
  
হম্াজেভ–লাভ? েম্ভাব্িা েুব্ কম্। ঈর্যা?  টতও পাটর। ভয়? তাও  টত পাটর। র্জদও ঐ 
জতিটের হকািওোর জব্র্য় জিজশ্চত  ওয়া র্ায় জি। 
  
হিাে–জিক ব্াকযজলর োটথ েম্পকযোটক  ভীরভাটব্ জব্টের্ে কটর হদেটত  টব্। েম্ভব্ত 
হেডজরকা রাইটের আট র জব্টয় হকািও আটলা হদোটত পাটর জকিা তা েজতটয় হদেটত 
 টব্। 
  
 (ে) কম্যাোর শযাজলোর েটন্দ িিক আচরে হেরকম্ জকেু হিই। র্জদও অপরাধ 
ঘোব্ার েব্ েুটর্া  (ট াো েপ্তা ো এই অঞ্চটলর থাকার িিয) পুটরাপুজর ওর ম্টধয 
জেল। েুটির আধঘণ্টা পটর ঘেিািটল হপৌঁটেটেি। 
  
হম্াজেভ–হিই। 
  
(ি) জম্িঃ চালযে ভযাইে–েটন্দ িিক আচরে জ োটব্ ধরা হর্টত পাটর। জিক ব্াকযজলর 
ওপর হর্জদি, হে েম্য় গুজল চটলজেল, তেি জতজি জেটলি িা। এে  াউে জব্জক্রর 
ব্যাপাটর জক উজি েজতয কথা ব্লটেি? 
  
হম্াজেভ–লাভ? েম্ভাব্িা োম্ািয। হিম্ ব্া ঘৃো? েম্ভব্, জব্টশর্ কটর ওর ম্টতা এক 
জরটিটেড চজরটত্রর ম্ািুটর্র। ভয়, েম্ভব্। 
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হিাে ব্াজডো হক ম্েযট ি হরটেটে? তার কাটে ব্াজডো েজতয ব্ন্ধক আটে জকিা েুোঁটি 
হব্র করটত  টব্। ভযাইটের হকাম্পাজির আজথযক অব্িা েম্পটকযও হোোঁি েব্র জিটত 
 টব্। 
  
(ঝ)–হকউ একিি। অব্শযই আটে। এই ঝ  য়টতা একিি ব্জ রা ত। তটব্, হকািও 
একো হর্া েূত্র  য়টতা রটয়টে এই পজরব্াটরর কাটরার েটে। হেো র্জদ  য়, েম্ভব্ত 
হেটিটত্র ক, ে, ঙ, চ–এটদর ম্টধয কারও েটে  ব্ার েম্ভাব্িা হব্জশ। 
  
ঝ-এর অজিত্ব িম্াে জদটে (১) এজলটির ম্যাজ  ব্াকযজল েুি  ব্ার ঘেিায় অব্াক অথব্া 
আতজিত িা  ওয়া। ব্রং ঘেিাো হিটি হে হর্ি জকেুো জিজশ্চত  টয়জেল। (২) ক্রফে 
এব্ং তার স্ত্রী-এর এই লটি এটে ব্েব্াে করটত শুরু করা। (৩) হেডজরকা রাইটের 
ঈর্যা ব্া ভটয়র হম্াজেভ িকাজশত করটত ব্া হে জব্র্টয় িািব্ার িটিয। েম্ভব্ত েুব্ 
তাডাতাজড ব্যাপারো িকাজশত  টয় পডটব্। 
  
আজম্ র্েি পডজেলাম্ হপায়াটরা িের দৃজষ্টটত আম্ার জদটক তাজকটয়জেল। 
  
জক ম্টি  টে? আম্ার পডা হশর্  টতই হে িশ্ন কটর। 
  
চম্ৎকার, অোধারে পর্যটব্িে। আজম্ িশংোর  লায় ব্জল, েুব্ পজরষ্কার ভাটব্ 
েব্রকটম্র েম্ভাব্িাটক এোটি তুটল ধটরটো তুজম্। 
  
আম্ার  াত হথটক কা টির েুকটরাো হফরত জিটত জিটত হপায়াটরা ব্টল, একো িাম্ 
জকন্তু ব্ারব্ার আম্াটদর হচাটের োম্টি এটেও এজডটয় র্াটে হর্ো  ল চালযে এে. 
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ভযাইে। ওিার জকন্তু পুটরাপুজর েব্রকটম্র েুটর্া ই জেল অপরাটধর। তারওপর ওর 
একো িয়, দু-দুটো দারুে হম্াজেভ রটয়টে। এো র্জদ হঘাডটদৌড  টতা আজম্ জিিঃেটন্দট  
ভযাইটের ওপরই ব্াজি ধরতাম্। 
  
 যাোঁ, জিজশ্চতভাটব্ই জম্িঃ ভযাইে একিি িধািতম্ েটন্দ ভািি। েজতয কথা ব্লটত জক, 
আম্ার হতা ওিাটকই অপরাধী ব্টল ম্টি  টে। 
  
হ জিংে, জিয় ব্নু্ধ, হতাম্ার একো ব্াটি অভযাে  টে তুজম্ র্ার েম্ভাব্িা েব্টচটয় কম্ 
তাটকই িধািতম্ েটন্দট র তাজলকায় ধটর ব্টো। এগুটলা অজতজরি হ াটয়ন্দা  ল্প 
পডব্ার ফল। ব্ািব্ িীব্টি জকন্তু দশব্াটরর ম্টধয িয় ব্ারই থাটক েব্রকটম্র েটন্দট র 
উটধয রাো  য় আেটল হেই অপরাধো ঘজেটয় থাটক। 
  
আজম্ অিস্তুত  লায় িশ্ন কজর, হেটিটত্র জক তুজম্ হেরকম্ জকেু েটন্দ  করটো? 
  
একোই েেকা হ জিংে, একোই েেকা, অপরাটধর হব্াল্টটিে, এোই আম্াটক ভাব্াটে 
েব্টচটয় হব্জশ, বু্ঝটল হ  ভায়া? অটিক হম্াজেভই ওই দরিায় এটেই হিাক্কর োটে। 
হকািও হম্াজেভটক অব্শযম্ভাজব্ ব্টল ভাব্া র্াটে িা। 
  
 যাোঁ, িথটম্ই তুজম্ হেইরকম্ই ব্টলজেটল। 
  
 যাোঁ, এেিও আজম্ হেই একই কথাই ব্লজে। কথাো ব্টলই কা টির েুকটরাোটক দটল 
মু্চটড ম্াজেটত েুোঁটড হফটল জদল। 
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113 

www.bengaliebook.com                                  সূরিেত্র 
 

 

আজম্ িজতব্াদ কটর উিটতই হপায়াটরা ব্টল ওটি, িা হ  এভাটব্  টব্ িা। আেটল িািা 
জব্ভ্রাজন্ত থাকটলও েজব্ো ক্রটম্ পজরষ্কার  টয় উিটে। অডযার এে হম্থড। এোই র েয 
অিুেন্ধাটির িথম্ পর্যায়  টত  টব্। 
  
জিক আটে, আজম্ তার কথায় োয় জদই। তার পটরর পর্যায়, ম্িিত্ব। ম্জিটষ্কর ধূের 
হকার্গুটলাটক তুটোডভাটব্ হেলাটত  টব্। হ জিংে এব্ার হতাম্ার শুটত র্াওয়া উজচত। 
  
হপায়াটরার আচম্কা িেোন্তটর েটর র্াওয়ার ব্যাপারো আম্াটক জকেুো  তচজকত কটর 
তুলটলও আজম্ দৃঢ়  লায় িজতব্াদ কজর। আজম্ ব্জল র্তিে িা তুজম্ শুটত র্াটো 
আজম্ও হতাম্াটক হেটড র্াজে িা। 
  
েুব্ ভাটলা কথা। িকৃত ব্নু্ধর ম্টতা কথা ব্লটল। জকন্তু হ জিংে, তুজম্ হতা আম্াটক 
আম্ার জচন্তায় ো ার্য করটত পারটব্ িা। আর হেই কািোই আম্াটক িরুজর জভজত্তটত 
করটত  টব্। 
  
জচন্তা। আজম্ তবু্ও ম্াথা িাজড। হতাম্াটক জচন্তায় ো ার্য করটত র্জদও িা পাজর, তুজম্ 
 য়টতা হকািও েূত্র হভটব্ ব্ার করটত পারটল হে জব্র্টয় আম্ার েটে আটলাচিা করটত 
পাটরা। 
  
তুজম্ েজতযই আম্ার জব্শ্বি ব্নু্ধ। তা টল এেি এক কাি কটরা ওই আরাম্ হকদারায় 
জ টয় ব্টো। 
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আজম্ তাটত আপজত্ত কজর িা। আজম্ আরাম্ হকদারায় ব্টে হদাল হেটত থাজক। কেি হর্ 
আম্ার হচাে বু্টি আটে আজম্ জিটিই িাজি িা। 
  
হেজব্টলর োম্টি হচয়ারোয় হ লাি জদটয় ব্টে দুটচাে ব্ন্ধ কটর  ভীর ম্টিােংটর্াট  জক 
হর্ি হভটব্ চটলজেল হপায়াটরা। োম্টির হোলা োতাোয় জক েব্ আোঁজকবু্জক কােজেল আর 
ম্াটঝ ম্াটঝই হেই োতা হথটক পাতা জেোঁটড ওটয়িটপপার ব্টক্স েুোঁটড হফলজেল। ওইেব্ 
হদেটত হদেটত কেি হর্ ঘুজম্টয় পটডজেলাম্ বু্ঝটত পাজর জি। 
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রিক এি পগােি কথা 
১০. জিক এর হ াপি কথা 
  
ঘুম্ র্েি ভাঙল তেি েকাল  টয় হ টে। জকন্তু  তরাটত হপায়াটরাটক জিক হর্ িায় ায় 
হর্ভাটব্ ব্টে থাকটত হদটেজেলাম্ হেইভাটব্ই হে ব্টে আটে। জকন্তু ওর মু্টের 
অজভব্যজিটত ব্যাপক ব্দল ঘটেটে। ওর হচােদুটো হর্ি জ্বল জ্বল করটে। আজম্ হোিা 
 টয় ব্েলাম্। িিটত চাইলাম্ হপায়াটরার কাটে তুজম্ জকেু েুোঁটি হপটয়টে তাই িা? 
  
হে ম্াথা িাটড। োম্টির হেজব্লোয় আঙুল িুটক তাল ব্ািায়। হ জিংে, আম্ার জতিটে 
িটশ্নর জিক জিক ম্টতা উত্তর হদটব্। 
  
জতিটে িশ্ন! (১) ম্াদাম্ হিাটয়ল ব্াকযজল েম্প্রজত হকি জিক ঘুটম্াটত পারজেটলি িা? (২) 
কাটলা রং ওিার পেন্দ িয়, তবু্ হকি জতজি হেই কাটলা রটঙর হপার্াক জকটিজেটলি 
অিুিাটির জদি পরব্ার িিয? (৩)  তরাটত হকি জতজি ব্লটলি, আম্ার এেি হব্োঁটচ 
থাকার হকািও অথয হিই? 
  
আজম্ জব্স্মটয়র হচাটে হপায়াটরার জদটক তাকাই। িশ্নগুটলা জিতান্তই অিােজেক ব্টল 
ম্টি  ল। 
  
উত্তর দাও হ জিংে, িশ্নগুটলার উত্তর দাও। 
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িথম্ িশ্নোর উত্তটর ব্লা র্ায়, েম্প্রজত উজি েুব্ই উজদ্বগ্ন, দুজশ্চন্তােি জেটলি  য়টতা। 
আর কাটলা রঙ-এর হপাক? েব্ ম্ািুর্ই হতা একেু ব্দল চায়,  য়টতা উজিও তাই 
হচটয়জেটলি। 
  
আিঃ হ জিংে, একিি জব্ব্াজ ত পুরুর্  টয়ও ম্ািব্ী ম্িিত্ত্ব েম্বটন্ধ হতাম্ার কোম্াত্রও 
স্বে ধারো হিই। র্জদ হকািও ম্জ লা একব্ার হভটব্ হিয় হকািও জব্টশর্ রঙ তাটক 
ম্ািায় িা, কেটিাই হে হেই রঙ স্পশয পর্যন্ত করটব্ িা। আর তৃতীয় িশ্ন? হেই ভয়ির 
রাটতর অজভজ্ঞতার পর এধরটির কথা স্বাভাজব্ক ব্টলই আম্ার ম্টি  টে তাই িয় জক? 
  
িা, আম্ার কাটে হম্াটেই হেো স্বাভাজব্ক ব্টল ম্টি  টে িা। জিটির েম্পজকযত হব্াটির 
মৃ্তুযর পর হেই ভয়াব্ তায় আক্রান্ত  টয় হকউ জিটিটক হেই ঘেিার িটিয দায়ী 
ভাব্টতই পাটর। হেো স্বাভাজব্ক ব্যাপার। উজি িান্ত ভাটব্ই িীব্টির কথা ব্টলজেটলি। 
হর্ো তার কাটে তত জিয় িয় হতম্ি। 
  
এরকম্ ম্ািজেকতা ওর আট  ওর ম্টধয কেিও আম্রা হদজেজি। এর আট  ওর িািা 
ভেী, ম্ািজেকতা আম্রা হদটেজে। অজব্শ্বােী, একগুোঁটয়, তুজড হম্টর েব্ উজডটয় হদওয়া, 
ভয়াতয, েব্রকম্। জকন্তু হেেব্ মু্ ূটতয িীব্ি ওিার কাটে জেল ম্ধুরতম্। জতজি মৃ্তুযটক 
ভয় হপটয়জেটলি হেেব্ মু্ ূটতয। জকন্তু িীব্ি ওিার কাটে িাজন্তকর  টয় ওটিজি কেিও। 
িা, কেিও িয়। ম্িিাজত্ত্বক পজরব্তযি। হ জিংে, ব্ডেড, ম্িিাজত্ত্বক পজরব্তযি চরম্ 
জব্জস্মত কটরটে তাটক। জক এম্ি ঘটেজেল হে রাটত, র্াটত ম্াদাম্ হিাটয়টলর দৃজষ্টভেীটত 
এত জব্রাে একো পজরব্তযি ঘটে র্ায়। জকন্তু ম্টি হরটো হ জিংে জম্ে ম্যাজ র 
মৃ্তুযোটক ধরা জেল িা, আজম্ হেই পজরব্তযটির কারে জ োটব্। জক  টত পাটর হেো? 
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িা , আম্ার হতা জকেুই ম্াথায় ঢুকটে িা। 
  
 ভাব্ হ জিংে, ভাব্, ম্জিটষ্কর হে হেলগুটলাটক ব্যব্ ার কটরা। 
  
েজতয কথা ব্লটত জক……… আম্ার অে ায় ভজে হদটেই, কথা হশর্ করটত িা জদটয়ই 
হপায়াটরা ব্টল ওটি, হশর্ব্ার আম্রা ওিাটক ভালভাটব্, েুব্ কাে হথটক লিয করার 
েুটর্া  হপটয়জেলাম্? 
  
েম্ভব্ত রাটত োওয়া-দাওয়ার েম্য়। 
  
জিক তাই। তারপর আম্রা ওিাটক অজতজথটদর অভযথযিা করটত, তাটদর স্বা ত িািাটত 
ব্যি থাকটত হদটেজে। পুটরাপুজরই  ৃ কত্রযীর ভূজম্কায়। রাটতর োওয়া-দাওয়ার ম্টধয জক 
ঘটেজেল হতাম্ার ম্টি আটে হ জিংে? 
  
 যাোঁ, একো হেজলটফাি এটেজেল, উজি হেো ধরটত জ টয়জেটলি। 
  
র্াক, হশর্ পর্যন্ত ব্যাপারো তা টল তুজম্ ধরটত হপটরটে। ম্াদাম্ হিাটয়ল হেজলটফািো 
জরজেভ করটত উটি জ টয়জেটলি তা অন্তত পটি জম্জিে কুজড  টব্। আর হেই েম্য়ো 
একো হেজলটফাটির িিয র্টথষ্ট হব্জশ েম্য় িয় জক? এতেম্য় হেজলটফাটি ওিার েটে 
হক কথা ব্টলজেল এব্ং হে জক ব্টলজেল। আটদৌ জক েজতযই হেজলটফাি এটেজেল? তুজম্ 
জক জিজশ্চত? জকন্তু আজম্ জিজশ্চত  টত পারজে িা। এেি আম্াটদর কাটে িধাি কাি 
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ব্যাপারগুটলা ভালভাটব্ জিরীিে কটর হদেটত  টব্ হর্ ওই েম্য় অথযাৎ ওই কুজড জম্জিটে 
জিক জক ঘটেজেল? 
  
তুজম্ েজতয–এরকম্ জকেু ভাব্ে? 
  
 যাোঁ, ভাব্জে। 
  
হ জিংে, আজম্ হতাম্াটক আট ই ব্টলজে িা ম্াদাম্ হিাটয়ল েব্ কথা আম্াটদর ব্টলি 
জি, একো জকেু হ াপি কটর হ টেি–আেটল উজি হর্ কথাগুটলা হচটপ হ টেি তার েটে 
এই েুি ব্া আট র েুটির িটচষ্টার েম্পকয রটয়টে তা জতজি আটদৌ বু্ঝটত পারটেি িা 
ব্টলই  য়টতা ব্টলি জি। জকন্তু আজম্ পুটরাপুজর অিুম্াি করজে হর্  তকাল েুি এব্ং 
আট র েুটির িটচষ্টার েটে হেই কথাগুটলার হর্া োিে অব্শযই রটয়টে। 
  
একেু হথটম্ আব্ার ব্লটত শুরু কটর, েজতয র্জদ ম্াদাম্ হিাটয়টলর িা ব্লা কথাগুটলার 
েটে এই র টেযর হকািও হর্া াটর্া  িা থাকত তা টল ঘেিাো আম্ার কাটে ব্যােযা 
করা েুব্ই েরল  টয় উিত। ওই জম্জেং ফযাক্টরোই আেটল আম্ার কাটে েদর দরিা 
হোলার আেল চাজব্। জকন্তু দুিঃটের কথা, ম্াদাম্ হিাটয়ল হেো বু্ঝটত পারটেি িা। জকন্তু 
আজম্ িাজি হ জিংে, আজম্ জিকই ব্লজে। 
  
হপায়াটরা জকেুিে জিশু্চপ থাটক। োম্টির হচয়ারোয় হ লাি জদটয় ব্টে দুটচাে বু্টি জক 
হর্ি ভাব্টত থাটক। োজিকিে পটর ব্টল ওটি। 
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আম্াটক িথটম্ ওই জতিজে িটশ্নর উত্তর েুোঁিটত  টব্। র্ত তাডাতাজড েম্ভব্। তা টল…… 
তা টল…… 
  
আজম্ তজডঘজড আরাম্ হকদারা হেটড উটি দাোঁডাই।  তকাল এই আরাম্ হকদারায় কেি 
হর্ ঘুজম্টয় পটডজেলাম্ বু্ঝটত পাজরজি। োরাো রাত এোটি হকটে হ টে আম্ার। ঘাড 
হথটক হম্রুদণ্ড হব্টয় একো অস্বজিভাব্  টে। হপায়াটরাটক একলা ব্টে ভাব্ব্ার েুটর্া  
কটর জদটয় আজম্ হোিা ব্াথরুটম্ ঢুটক িাতিঃকটম্যর েটে স্নািপব্যও হশর্ কটর জিলাম্। 
  
স্নাি হেটর হোিা হিকফাি হেজব্টল এটে ব্েলাম্। েব্টরর কা িোয় হচাে হব্ালাটত 
শুরু করলাম্। িা, িতুি হেরকম্ হকািও েব্র হিই। শুধু একো েব্র হেটপটে, 
ম্াইটকল, হেেিটক এেি মৃ্ত ব্টলই ধটর হিওয়া  টে। েম্ভব্ত আর ওিার িীজব্ত 
জফটর আেব্ার হকািও েম্ভাব্িা হিই। আর ম্াটঝর পাতায় হেটপটে–েমু্দ্রতীরব্তযী 
অিুিাটি র েযিিকভাটব্ রু্ব্তী েুি। ম্িটর্া  ে কাটর জরটপােযো পডলাম্। হেরকম্ 
হকািও তথয হপলাম্ িা। অিুম্াি জভজত্তক আর্াটঢ়  ল্প িুটড জদটয় হেটপটে। ততিটে 
িাতরাশ এটে হ টে। আজম্ িাতরাটশ ম্ি জদলাম্। আম্ার োওয়া িায় হশটর্র জদটক 
তেিই জম্টেে রাইটের উদয় ঘেল। জতজি হোিা এটে আম্ার হেজব্টলই ব্েটলি। আজম্ 
হকৌতূ লী হচাটে তাকাটত উজি ব্লটলি, আপজি জক িাটিি, উজি এেি ঘুম্ হথটক 
উটিটেি জকিা? 
  
 যাোঁ, চলুি, আজম্ আপিাটক ওর কাটে জিটয় র্াজে। 
  
 ধিযব্াদ। 
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হপায়াটরার কাটে জিটয় র্াব্ার পটথ আজম্ িশ্ন করলাম্, অপজি জক েুি  ওয়া হম্টয়জেটক 
জচিটতি? 
  
একব্ার ম্াত্র হদটেজেলাম্ স্কারব্টরাঘ-হত। জিটকর েটে দুপুটরর োব্ার হেটত এটেজেল 
একজদি। 
  
র্জদও ম্জ লার কথা ব্লার ভজেটত আম্ার ম্টি  জেল িা হর্ উজি েুব্ একো শক্ 
হপটয়টেি ব্টল। ম্জ লা আেটল েুব্ই আত্মটকজিক। 
  
হপায়াটরা ইজতম্টধযই ঘটরই ওর িাতরাশ হেটর জিটয়জেল। হেডজরকাটক হদটে হে োদর 
অভযথযিার েটে ব্েব্ার িটিয হচয়ার এজ টয় জদল। মৃ্দু হ টে এব্ং ধিযব্াদ িাজিটয় 
হেডজরকা আেি ে ে করল। 
  
ব্লুি, আজম্ আপিার িিয জক করটত পাজর। 
  
ম্োঁজেটয় হপায়াটরা, আজম্ একো কথা েুজিজশ্চত ভাটব্ িািটত চাই– তকাল রাটত হর্ 
দুিঃেিিক ভয়ির ঘেিাো ঘেল তার আেল লিয জক জিক জেল? 
  
হকািও েটন্দট র অব্কাশ হিই। কথা হশর্  ব্ার িায় েটে েটেই ম্াথা িাটড 
হপায়াটরা। 
  
জির হচাটে হপায়াটরার জদটক তাজকটয় উজি ব্লটলি, জিক হতা েব্েম্য়  াজেেুজশ, 
িাটোেল ভাটব্ ব্াোঁচটত হচটয় এটেটে। 
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 যাোঁ, ভাট যর হেলায় ওপর িীচ হতা আটেই। িীব্ি েব্যদা ম্েৃে িয়। হপায়াটরা জিটির 
ম্টতা কটর ব্টল। 
  
আম্ার ম্টি  টে, এেটব্র জব্রুটি লডাই করাো অথয ীি। 
  
 জব্র্াদ োডাও হেডজরকার এই কথাগুটলার ম্টধয একো হচারা হরাতোি জেল র্া আজম্ 
স্পষ্টই অিুভব্ করটত পারলাম্। ওর ম্টধয একো দুিঃজশ্চন্তার োপও লিয করলাম্। 
  
দু’এক মু্ ূতয িীরব্ হথটক হে আব্ার ব্টল, আজম্ আপিার কাটে িম্া চাইজে ম্োঁজেটয় 
হপায়াটরা। আম্ার তরটফ হতা ব্টেই, জিটকর  টয়ও। েজতয কথা ব্লটত জক,  তকাল 
রাটতর ওই ভয়ির ঘেিার আট  আম্রা হকউই পজরজিজতর ভয়িরতা বু্টঝ উিটত 
পাজরজি। জব্টশর্ কটর আজম্ হতা স্বটপ্নও ভাব্টত পাজরজি হর্ পজরজিজতো এটতাোই  ম্ভীর। 
  
তাই বু্জঝ? হপায়াটরা  ােটলি। 
  
ওর হচাটে েুজশর হচটয় চঞ্চলতা হব্জশ িােত রটয়টে এোও লিয করলাম্। 
  
আজম্ এব্ার েুব্ স্পষ্ট ভাটব্ বু্ঝটত পারজে, জিটকর ঘজিি ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্, আত্মীয়-স্বিিটদর 
হর্ বৃ্ত্তো রটয়টে তাটদর ম্টধয িয়। ব্যাপারো েুব্ই  ােযকর, জব্রজিিিক, জকন্তু ব্ািব্। 
আজম্ জিক ব্লজে হতা ম্োঁজেটয় হপায়াটরা? 
  
আপজি অতযন্ত বু্জিম্তী। হপায়াটরা েংজিপ্ত ভার্ায় ম্ন্তব্য কটর। 
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আপজি আট  একজদি আম্াটক োজকিক জিটয় িশ্ন কটরজেটলি িা জম্িঃ হপায়াটরা। আজম্ 
বু্ঝটত পারজে, আি িয়টতা কাল আেল েজতযো আপজি হিটি র্াটব্ি, জকন্তু আেল 
েজতযো  টে আজম্ োজকিটক জেলাম্ িা। 
  
তা টল হকাথায় জেটলি? 
  
আজম্ আর জম্িঃ লািারুম্  ত েপ্তাট র িথম্জদটক এই অঞ্চটল এটেজেলাম্। হশলকটম্ব 
িাটম্র হোট্ট একো িায় ায় আম্রা জেলাম্। 
  
ও , এোি হথটক োত ম্াইল দূটর। তাই হতা? 
  
 াোঁ, জিক ধটরটেি। 
  
এব্ার  িাৎ হপায়াটরা িশ্ন কটর, জম্িঃ লািারুটম্র েটে আপিার ব্নু্ধত্ব কতজদটির 
ম্যাডাম্? 
  
ম্াে েয় আট  আম্াটদর আলাপ-পজরচয়  য়। 
  
হুম্, আর আপিারা একিি অিযিটির িজত…….. কথা অেমূ্পেয হরটে হপায়াটরা 
একদৃটষ্ট হচটয় থাটক হেডজরকার হচাটের জদটক। 
  
হেডজরকা কাোঁধ ব্াোঁকায়। উজি হব্শ ধিী। 
  
আ , হপায়াটরা ম্াথা হিটড ব্টল, আম্ার িটশ্নর েজিক উত্তর জকন্তু এো িয়। 
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এব্াটর হেডজরকার মু্টে েলি  াজের হরো ফুটে উিটত লিয করলাম্। ব্লল, আম্ার 
 টয় আপজিই ব্লুি িা, জিটির মু্টে জক ব্লব্?। 
  
হপায়াটরা এব্ার  াটে, ওটয়ল, হেো আপজি জিটির মু্টে িা ব্লটলও আেটল েজতযো 
েজতযই। আজম্ আব্ার আপিাটক ব্লজে ম্যাডাম্, আপজি অতযন্ত বু্জিম্তী। 
  
হব্শ, তা টল েুব্ তাডাতাজড আম্াটক একো জডটপ্লাম্া োজেযজফটকে জদটয় হদটব্ি। ব্টলই 
হেডজরকা উটি দাোঁডায়। 
  
আম্াটক আপিার আর জকেু ব্লার হিই হতা ম্াদাম্ হিাটয়ল? 
  
হেডজরকা হপায়াটরার জদটক তাকায়, িািঃ আপাতত হিই। 
  
 এব্ার একব্ার অন্তত জিকটক হদটে আজে হে হব্চারা হকম্ি আটে? 
  
ব্ািঃ েুব্ ভাল কথা। আপিার েটে হোলাটম্লা ভাটব্ কথাব্াতযার িিয অটশর্ ধিযব্াদ। 
  
হপায়াটরার কথাগুটলা শুটি হেডজরকা একব্ার ঘুটর দাোঁজডটয় মু্চজক  াটে। ভাব্লাম্ জকেু 
 য়টতা ব্লটব্ি উজি। জকন্তু জকেু িা ব্টল এজ টয় হ টলি দরিার জদটক। আজম্ দরিা 
েুটল ধরটত উজি আম্ার জদটক তাজকটয় মু্চজক হ টে ঘর হথটক হব্জরটয় হ টলি। 
  
ম্জ লা অজত বু্জিম্তী জিকই জকন্তু এরকুল হপায়াটরাও হতা কম্ িয়। ম্জ লা চটল র্াব্ার 
পর হপায়াটরা জম্জেজম্জে  াটে। 
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আজম্ িশ্ন কজর, জক ব্লটত চাইটো তুজম্? 
  
হপায়াটরা েরােজর হকািও উত্তর হদয় িা আম্ার িটশ্নর। শুধু জব্ডজব্ড কটর ব্লটত 
থাটক, জম্িঃ লািারুম্ অতযন্ত ধিী ম্ািুর্। আম্াটক এো জ লটত ব্াধয করা  টয়টে…. 
  
আজম্ হপায়াটরার কথা শুটি অব্াক হচাটে তাকাই তার জদটক। িঘিয, িঘিয ব্যাপার 
তা টল হেো। িা ব্টল পাজর িা। 
  
েব্েম্য় ভুল িায় ায় েজিক িজতজক্রয়াো হদোটিার ব্যাপাটর হতাম্ার িুজড হিই 
হ জিংে। আেটল তুজম্ র্া ব্লটত চাইটে, লািারুটম্র অটথযর িেে তুটল ম্াদাম্ েজিক 
রুজচর পজরচয় হদি জি, এ মু্ ূটতয আম্াটদর হেো জব্চার করার েম্য় িয়। হভটব্ হদটো 
হ জিংে, র্জদ জম্টেে রাইটের একিি ধিী ব্নু্ধ থাটকি হর্ তার েব্ চাজ দাই পূরে 
করটত েিম্, তা টল জিজশ্চতভাটব্ই ম্াদাম্ রাইে তার জিয়তম্ ব্নু্ধটক োম্ািয জকেু 
অটির অথয িাজপ্তর হলাটভ েুি করার হচষ্টা করটত  টব্ িা জিশ্চয়ই। 
  
 যাোঁ, জিকই হতা। 
  
আম্ার ম্াথায় এ ব্যাপারো হতা আটেই জি। র্জদও এো একো েম্ভাব্িা ম্াত্র। জকন্তু 
হপায়াটরা, তুজম্ ওটক িাজেযংট াটম্ হর্টত ব্াধা জদটল িা হকি? 
  
হব্াকার ম্টতা ব্টলা িা হ জিংে। আজম্ হকি তাটক ব্াধা জদটত র্াব্। আম্ার ভূজম্কাো 
ওর কাটে িকাশ কটর জদটত র্াব্ হকাি দুিঃটে শুজি? র্জদ আজম্ ব্াধা জদটত র্াব্ তা টল 
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িাজেযংট াটম্র ডািার, িােযরা রটয়টেি হকি? ভুল আইজডয়া, তুজম্ হতা িাটিা, 
 ােপাতাটলর ওইেব্ অিান্ত িাটেযরা জিয়ম্ কািুটির ব্যাপাটর েুব্ কডা এব্ং কতযব্যজিষ্ট 
 য়।  
  
র্জদ ওরা ওটক হর্টত হদয়? হেই আশািাো জকন্তু হথটকই র্ায়।  য়টতা জিকই তার জিয় 
ব্ান্ধব্ীটক জভতটর র্াব্ার িিয হিদ ধটর ব্টে, তেি? 
  
হে ব্যাপাটর জিজশ্চত থাটকা হ জিংে। শুধু তুজম্ আর আজম্ োডা আর হকউই হে েুটর্া  
পাটব্ িা হ জিংে।  যাোঁ, আম্াটদর আর হদজর িা কটর এব্ার  ােপাতাটলর, জদটক রওিা 
 ওয়া উজচত। হপায়াটরার কথা হশর্  য়জি আর জিক তেিই আম্াটদর ব্েব্ার ঘটরর 
দরিাো েুটল হ ল। হদেলাম্ িিয শযাজলোর হুডমু্ড কটর ঘটরর হভতটর ঢুটক এটলি। 
  
জম্িঃ হপায়াটরা, এেব্ জক ব্যাপার? ওই জব্দঘুোঁটে,  তোডা িাজেযংট াম্, হর্োটি জিক ভজতয 
আটে। আজম্ ওটক হদেটত চাইলাম্, ওরা েরােজর িতযােযাি করল, ডািাটরর িাজক 
ব্ারে আটে। একেু হথটম্ রাট   ি ি করটত করটত জতজি আব্ার ব্লটলি, এেটব্র 
ম্াটি জক? আজম্ িািটত চাই? জিক েজতযই জক েুব্ ম্ািজেক আঘাত হপটয় অেুি? 
  
দুিঃজেত ম্োঁজেটয়, এ ব্যাপাটর আজম্ জক করটত পাজর? আম্াজর জকেু করার হিই। 
িাজেযংট াটম্র জিিস্ব আইি, রীজতিীজতর ম্টধয আজম্ িাক  লাটত পাজর িা। 
  
হদেুি জম্িঃ হপায়াটরা, আম্াটক ওেব্ হব্াঝাটত আেটব্ি িা। আম্ার কাকা  ারটল েীটের 
একিি ডািার, স্নাযু় জব্টশর্জ্ঞ এব্ং ম্টিাজব্টের্ক। জিয়ম্-কািুি আজম্ও কম্ িাজি িা। 
জম্জষ্ট জম্জষ্ট কথা ব্টল আত্মীয়-ব্নু্ধটদর দূটর েজরটয় রাো এো জক হকািও কারে  টত 
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পাটর? আজম্ জব্শ্বাে কজরিা হর্ জিক এতোই অেুি হর্ আত্মীয়-স্বিি, ব্নু্ধ-ব্ান্ধব্ কারও 
েটে হদো পর্যন্ত করটত পারটব্ িা। আেটল এেটব্র জপেটি রটয়টেি আপজি জম্িঃ 
হপায়াটরা। 
  
হপায়াটরা েুব্ িরম্ ভজেটত  ােল। 
  
আজম্ ব্রাব্রই হপায়াটরাটক লিয কটর হদটেজে হপায়াটরা হিজম্কটদর িজত অজতশয় 
ে ািুভূজতশীল। কেিও কেিও পিপাজতত্ব কটর ব্টে। হপায়াটরা োন্ত্বিা হদওয়ার 
ভজেটত ব্টল শুিুি, আম্ার কথা ম্ি জদটয় শুিুি–র্জদ একিি দশযিাথযীটক হভতটর হর্টত 
জদটত  য়, তা টল েব্াইটকই হর্টত জদটত  টব্, তাই িয় জক? 
  
বু্ঝটত হপটরজে, আপিার কথা বু্ঝটত হপটরজে, ধরা  লায় ব্টল শযাজলোর। জকন্তু 
তবু্ও…….. 
  
হপায়াটরা  িাৎ ওর হিাডা দু হিাোঁটের ওপর আঙুল হোিা ভাটব্ হচটপ ধটর ব্টল, হশা-ে-
ে, আর হকািও কথা িয়, এতিে আম্াটদর ম্টধয হর্ কথাব্াতযা  টয়টে হেো ভুটল র্াব্ 
আম্রা। তাই হতা? 
  
জিক আটে, আম্ার মু্ে জদটয় আর একো কথাও হব্র  টব্ িা। শযাজলোর দৃঢ়  লায় 
ব্টল। 
  
এেি অজত হ াপিীয়তাই  টব্ আম্াটদর একম্াত্র ম্ন্ত্র, কথাো ভুলটল চলটব্ িা। 
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বু্ঝলাম্। কম্যাোর শযাজলোর এব্ার উটি দাোঁডাি, দরিা েুটল ব্াইটর হব্র  টয় র্াব্ার 
েম্য় মু্ ূটতযর িিয জপেি জফটর তাজকটয় ব্টলি, আশাকজর হরাজ িীটক ফুটলর হতাডা 
পািাটিাটত জিশ্চয়ই হকািও ব্াধাজিটর্ধ হিই?। 
  
হপায়াটরা মৃ্দু  াটে। 
  
শযাজলোর চটল র্াওয়ার পটর হপায়াটরা আম্ার জদটক তাজকটয় মু্চজক  াটে, কম্যাোর 
শযাজলোর, ম্াদাম্ রাইে ও ম্োঁজেটয় লািারুম্ এরা জতিিটি ফুটলর হদাকাটি িা ম্ারাম্াজর 
শুরু কটরি। এই ফাোঁটক আম্রা জিিঃশটব্দ চটলা আম্াটদর  ন্তব্যিটলর রওিা  ই। 
হপৌঁটেই িথটম্ িশ্ন জতিটের উত্তর িািটত চাইব্। র্জদও উত্তরগুটলা আজম্ িাজি। 
  
জকন্তু কেি তুজম্ উত্তরগুটলা িািটত পারটল? 
  
 হকি, র্েি আজম্ িাতরাশ করজেলাম্, 
  
 আম্াটক ব্ল। 
  
 িা, ম্াদাম্টিাটয়টলর জিটির মু্টে েব্ হশািার িিয বধর্য ধর হ জিংে। 
  
ব্যাপারো হথটক আম্ার ম্ি হঘারাব্ার িিযই েম্ভব্ত হপায়াটরা আম্ার জদটক একো 
হোলা জচজি এজ টয় জদল। 
  
এো  ল হেই েজব্ জব্টশর্জ্ঞর হদওয়া জরটপােয। র্াটক জিটকর ব্াজডটত হেই জব্টশর্ 
েজব্োর মূ্লযায়ি করটত হপায়াটরা পাজিটয়জেল। হেই জব্টশর্জ্ঞই স্পষ্টই িাজিটয়টেি, 
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েজব্োর মূ্লয কটয়ক পাউটণ্ডর হব্জশ হম্াটেই  টব্ িা। েুতরাং, একো ব্যাপার পজরষ্কার 
 ওয়া হ ল। 
  
আেটল ইোঁদুটরর  টতয হকাি ইোঁদুরই হিই। আজম্ও হপায়াটরারই ব্লা উজিো তুটল ধজর। 
  
আম্ার উজিো তুজম্ ম্টি হরটেে হদেজে, জকন্তু েজতযই জক তাই হ জিংে? হকািও ইোঁদুর 
র্জদ িাই থাকটব্, জম্িঃ লািারুম্ এই েজব্োর িিয কটয়কগুে হব্জশ দর হ োঁটকটেি হকি? 
একিি উিজত জচত্র ব্যব্োয়ীর জিেক ম্াি র্াচাইটয়র হিটত্র  লদ? শুধুই জক তাই? 
  
এ েব্ কথা আটলাচিা করটত করটত আম্ার িাজেযংট াটম্ হপৌঁটে হ লাম্। হদাতলার 
একো ঘটর আম্াটদর হপৌঁটে হদওয়া  ল। হোটো োটো হচ ারার একিি িােয আম্াটদর 
হদটে এজ টয় এল। হপায়াটরার জদটক তাজকটয় হে  াজেমু্টে আম্াটদর অভযথযিা িাজিটয় 
ব্লল, কাল রাটত জম্ে ব্াকযজল েুব্ ভাল ঘুজম্টয়টেি। 
  
জিক জব্োিায় আধটশায়া ব্টে আটে। েুব্ ভাল েম্য় এটেটেি জম্িঃ হপায়াটরা। 
  
হপায়াটরা জিটকর একো  াত জিটির দু াটতর ম্টধয জিটয় ব্লল, ো ে, ম্াদাম্ হিাটয়ল 
ো ে। েব্ েম্য়ই হব্োঁটচ থাকব্ার হকািও িা হকািও একো কারে থাটক। 
  
কথাগুটলা জিকটক হকম্ি ব্াোঁজকটয় হদয়। জিক অদু্ভত হচাটে হপায়াটরার মু্টের জদটক 
তাজকটয়ই থাটক। হপায়াটরাও তার জদটক তাজকটয় থাটক। 
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আপজি জক এেিও আম্াটক ব্লটব্ি িা ম্যাডাম্, হকি আপজি অতযন্ত উটদ্ব  আর 
দুিঃজশন্তার ম্টধয জেটলি? হচষ্টা করব্? জিক আটে ম্াদাম্টিাটয়ল, আম্ার তরফ হথটক 
আপিার িটিয রইল  ভীর েম্টব্দিা। 
  
জিটম্টর্ জিক ব্াকযজলর মু্েো হকম্ি রিশূিয  টয় হ ল। 
  
তা টল আপজি িাটিি েব্? র্জদও এেি আর হক জক িািল তাটত আম্ার জকেুই এটে 
র্ায় িা। এেি েব্ জকেু হশর্। আজম্ আর কেটিা ওটক হদেটত পাব্ িা। ব্লটত ব্লটত 
জিটকর কণ্ঠস্বর কান্নায় হভটে পটড। 
  
ো ে রােুি ম্যাডাম্, ো ে রােুি। আজম্ আপিাটক আট ও ব্টলজে, এেিও ব্লজে, 
ম্িটক শি করুি। 
  
আম্ার ম্টি আর ো ে অব্জশষ্ট হিই।  ত েপ্তা গুটলায় এটকর পটর এক আঘাত 
আম্ার েম্ি ম্টিাব্ল হভটঙ চুরম্ার কটর জদটয়টে। 
  
আজম্ ঘিঘি দুিটির মু্টের জদটক তাকাটত থাজক। ওটদর কথাব্াতযার জব্নু্দজব্ে য আজম্ 
জকেুই বু্ঝটত পারজে িা। 
  
হপায়াটরাও বু্টঝ জিটয়টে হর্ ব্নু্ধ হ জিংে এেটব্র ম্াথামু্েু জকেুই বু্ঝটত পারটে িা। 
আম্রা জক জিটয় কথা ব্লজে তার জকেুই িাটি িা হে। 
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অেুেী হচােদুটো এব্ার আম্ার হচাটের েটে হেটল হব্ডায়। ম্াইটকল হেেি। আজম্ 
ওিার ব্া দত্তা জেলাম্। জতজি ম্ারা হ টেি। 
  
. 
  
১১. 
  
 হম্াজেভ 
  
আজম্ জিব্যাক। ধাতি  ব্ার হব্শ জকেুিে পর হপায়াটরার জদটক জফটর আজম্ ব্ললাম্, 
তুজম্ তা টল এোই হব্াঝাটত চাইজেটল? 
  
অব্শযই। েকাটল। 
  
জক কটর বু্ঝটল তুজম্? ম্াটি অিুম্াি করটল জক কটর? 
  
হোিা ব্যাপার, েব্টরর কা টির িথম্ পাতায়। তারপরই কাল রাটত োওয়া দাওয়ার 
েম্টয়র েম্ি কথাব্াতযা আম্ার ম্টি পটড হ ল। েজব্র ম্টতা পজরষ্কার  টয় হচাটের 
োম্টি ফুটে উিল েব্। 
  
তারপর হপায়াটরা আব্ার জিটকর জদটক হফটর।  তরাটতই আপজি েব্রো শুটিজেটলি? 
  
 যাোঁ, হরজডওটত, হফাি আেব্ার পর ধরব্ার িাম্ কটর আজম্ অিয ঘটর চটল র্াই। আজম্ 
েটন্ধযর হব্তার েংব্াদো শুিটত হচটয়জেলাম্। র্জদ হকািও আশার েব্র পাওয়া : র্ায়। 
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িােপটে উটি আো কান্নাোটক জ টল হিব্ার হচষ্টা করটত করটত হে ব্টল, তারপর…… 
শুিলাম্…….. 
  
শান্ত হ াি, শান্ত হ াি। 
  
হপায়ালরা জিটকর  াত দুটো জিটির  াটতর ম্টধয জিটয় চাপ হদয়। 
  
ম্ারাত্মক, ভয়ির অজভজ্ঞতা। এজদটক েব্াই আেটত শুরু কটরটে। আজম্ হর্ জক করব্। 
পুটরা ব্যাপারোটক োম্লাব্ জক কটর জকেুই বু্ঝটত পারজে িা। েব্ জকেুটক হকম্ি স্বপ্ন 
ম্টি  জেল। জিটিটকই হর্ি হদেটত পাজে আজম্, ব্াইটর হথটক। 
  
একেু হথটম্ হে েটে েটে, হর্ি ব্লটত ভুটল হ টে, এভাটব্ হর্া  কটর, ব্যাপারো র্টথষ্ট 
কষ্টদায়কও। 
  
বু্ঝটত পারজে। স্বাভাজব্ক। কটয়ক মু্ ূতয চুপ কটর জক হর্ি ভাটব্ জিক। তারপর র্েি 
হে আব্ার কথা ব্টল ওর  লায় হকম্ি একো অে ায় আতযতা ফুটে ওটি। 
  
হেডজরকার িটিয  াটয় হদব্ার জিজিেো আিটত জ টয় আজম্ একলা  ব্ার েুটর্া  হপটয় 
হকোঁটদ হফটলজেলাম্। ম্যাজ  িীটচর তলা হথটক ব্ারব্ার জচৎকার করজেল তাডাতাজড 
করব্ার িটিয। হশর্ পর্যন্ত আম্ার হেটড রাো শালোটকই  াটয় জদটয় ব্াইটর জ টয় 
দাোঁডায়। আজম্ হচাটের িল ভাল কটর মু্টে, কান্নার দা  ঢাকটত মু্টে একেু পাউডার 
বু্জলটয় হেডজরকা আর ম্যাজ র হকাে জিটয় একতলায় হিটম্ আজে। ব্াজডর ব্াইটর হব্র 
 টতই……… ম্যাজ টক হদেটত পাই….. পটড রটয়টে…… মৃ্ত……..। 
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েজতয, একো দারুে শক, জিিঃেটন্দট । 
  
িা, আপজি বু্ঝটত পারটেি িা। আজম্ ভীর্ে হরট  জ টয়জেলাম্। এো আম্ার  ব্ার কথা 
জেল, আজম্  টল পারতাম্। আম্ার হেরকম্ই ইটে করজেল। আজম্ ম্টর হর্টত 
চাইজেলাম্, অথচ আজম্ জদজব্য হব্োঁটচ আজে। আর আম্াটক জিরাপত্তা জদটত হে হব্চাজর 
ম্যাজ  হব্টঘাটর ম্ারা হ ল। ম্াইটকল ম্ারা হ ল ব্হু দূটর পযাজেজফক েমু্টদ্রর িটল ডুটব্। 
  
হব্চারা। হপায়াটরা েংজিপ্ত ম্ন্তব্য কটর। 
  
আজম্ ব্াোঁচটত চাই িা। আজম্ হব্োঁটচ থাকটত চাই িা। ব্লটত ব্লটত অটঝাটর হকোঁটদ চটল 
হে। 
  
আজম্ বু্ঝটত পারজে ম্াদাম্ হিাটয়ল, আম্াটদর িটতযটকর িীব্টিই এইরকম্ একো পব্য 
কেিও িা কেিও আটে জকন্তু েম্য়ই েব্ জকেুটক ভুজলটয় হদয়। হশাক দুিঃেটক 
অজতক্রম্ কটর িীব্ি এজ টয় চটল। 
  
আপজি ভাব্টেি, অল্প কটয়ক জদটির ম্টধয আজম্ দুিঃে ভুটল র্াব্, অিয কাউটক জব্টয় 
করব্। কান্না হম্শাটিা েুটর কথাগুটলা ব্টল জিক। 
  
িা, িা, আজম্ হেরকম্ জকেুই ভাব্জে িা। হপায়াটরা শান্ত  লায় ে ািুভূজতর  লায় ব্টল, 
আপজি অতযন্ত হেৌভা যব্াি ম্াদাম্। একিি র্থাথয ো েী ম্ািুটর্র ভালব্াো 
হপটয়জেটলি আপজি জকন্তু ওিার েটে আপিার আলাপ  টয়জেল জক ভাটব্? 
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 ত হেটেম্বর, লা েকটেউ-হত, িায় এক ব্ের আট । 
  
 আর আপিাটদর এিট িটম্ন্ট  টয়জেল কটব্? 
  
জক্রেম্াটের দুজদি পটর। জকন্তু ব্যাপারোটক হেেি-এর ইটেটত হ াপি রাো  টয়জেল। 
  
হকি? 
  
ম্াইটকর কাকা ম্যাথু হেেি পাজে েুব্ ভালব্াটেি। আর উজি ম্জ লাটদর দারুে ঘৃো 
কটরি। 
  
তার কারে িািটত হপটরজেটলি? 
  
ম্াইটকল র্তেুকু ব্টলজেল–উজি একেু আধপা ল ধরটির জেটলি। ওিার দৃঢ় জব্শ্বাে জেল 
িারী পুরুটর্র িীব্ি ধ্বংে কটর হদয়। 
  
জকন্তু জম্িঃ হেেি হকি ব্যাপারোটক হম্টি জিটয়জেটলি? 
  
ম্াইটকল পুটরাপুজর ওিার ওপর জিভযরশীল জেল। ম্াইটকটলর ব্যাপাটর উজি অতযন্ত  জব্যত 
জেটলি। ম্াইটকটলর জব্শ্বব্যাপী উডাি র্ািজে বতজর করা এব্ং অিযিয েম্িরকম্ আজথযক 
েরচ ব্ ি করজেটলি ম্যাথু কাকা। ম্াইটকটলর ইটে জেল জব্শ্ব েফর হথটক জফটর 
এটেই হে আম্াটদর জব্টয়র কথা হঘার্ো করটব্। 
  
হব্শ, বু্ঝলাম্। হপায়াটরা  ম্ভীর  লায় ম্াথা িাটড। 
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ম্াইটকল ব্টলজেল, হকািওভাটব্ হর্ি আম্াটদর এিট িটম্ন্ট-এর েব্রো ফাোঁে িা  টয় 
র্ায়। র্জদ  য় তা টল ভয়ির িজতজক্রয়া  টব্। ম্যাথু কাকা েব্রকটম্র আজথযক ো ার্য 
ব্ন্ধ কটর হদটব্ি আর উডাটির ম্াধযটম্ তার জব্শ্ব েফর ম্াইটকটলর োরা িীব্টির স্বপ্ন 
জেল ব্টল হেো আজম্ হ াপি রােব্ িজতশ্রুজত জদটয়জেলাম্ তাটক। আজম্ আম্ার 
িজতশ্রুজত হরটেজে। আম্ার জিয় ব্নু্ধ হেজডটকও এ ব্যাপাটর জকেুই ব্জলজি। 
  
হপায়াটরা একো দীঘযশ্বাে হফটল ব্টল, শুধু আম্াটক র্জদ একব্ার ব্যাপারো িািাটতি। 
  
জিক হপায়াটরার জদটক তাকায়, তাটত জক লাভ  টতা? আম্ার ওপর  াম্লা ব্া  তযার 
হচষ্টাগুটলার োটথ ম্াইটকটলর হতা হকািও হর্া াটর্া  হিই। তটব্  যাোঁ, এেব্ কথা হ াপি 
রাোর একো িজতজক্রয়া আম্ার ম্টির ওপর ম্ারাত্মক িভাব্ হফটলজেল। োরািে 
একো চাপা ভয়, দুজশ্চন্তা আম্ার ম্ািজেক চাপ িচণ্ড ব্াজডটয় তুটলজেল র্া এক অে যকর 
অব্িায় আম্াটক উপিীত কটরজেল। 
  
 যাোঁ, হেো হতা আম্রা েব্াই হদটেজে। হপায়াটরা জিটকর কথায় োয় হদয়। 
  
এর আট ও ম্াইটকল একব্ার জিটোোঁি  টয়জেল, হেো আপজি জিশ্চয়ই িাটিি।  যাোঁ, 
ভারটতর জদটক র্াব্ার পটথ ম্রুভূজম্র ম্টধয  াজরটয় জ টয়জেল। ম্াইটকল হেো আম্াটক 
ব্টলজেল। হে ঘেিাও েুব্ ভয়ির জেল, র্ার হথটক হশর্ পর্যন্ত ও হব্র  টয় আেটত  
হপটরজেল। আর আজম্ও এব্ার জিটিটক ব্ারব্ার ব্লতাম্ এব্ারও হেরকম্ জকেু একো 
 টব্। আব্ার জিটিটক হব্াঝাতাম্–হে র্তই জব্পটদর মু্টে পডুক িা হকি, েব্ ব্াধা 
কাজেটয় হে জফটর আেটব্ই। অটিযরা র্েি ব্লটতা হে ম্ারা হ টে, তেি আজম্ আম্ার 
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ম্িটক হব্াঝাতাম্, হে হব্োঁটচ আটে, েুি আটে, হে জফটর আেটব্ই। েব্াই ভুল ব্লটে। 
আর……… তারপর………… কাল রাটত…………. ওর কথাগুটলা িীে  টত  টত হর্ি 
 াওয়ায় জম্টশ র্ায়। 
  
হপায়াটরা অতযন্ত ে ািুভূজতশীল ভজেটত ম্াথা িাটড–আজম্ বু্ঝটত পারজে, আপিার ম্টির 
অব্িাো আজম্ বু্ঝটত পারজে। 
  
এব্ার  িাৎ কটর হপায়াটরা এটকব্াটর অিয িেটে ঝাোঁজপটয় পডল। আো ম্াদাম্, জম্িঃ 
ভাইে-এর েটে আপিার েম্পকয হকম্ি? 
  
জিক  কচজকটয় র্ায় হপায়াটরার অিােজেক কথায়। িশ্ন কটর চালযে  িাৎ ওর কথা 
আপিার ম্াথায় এল হকি? 
  
িা, িা, এম্জিই। আজম্ শুধু িািটত চাইজে। হকািও উটেশয জিটয় িয়। 
  
এম্জিটত চালযটের েটে আম্ার েম্পকয েুব্ ভাটলাই। তটব্ একেু ভীতু স্বভাটব্র ম্ািুর্ 
হে। কেিও হে এই িায় াো হেটড অিয হকাথাও র্ায়জি। 
  
ম্াদাম্ হিাটয়ল আজম্ শুটিজে, জতজি িাজক আপিার িজত জিটব্জদত িাে? 
  
এব্ার জিটকর মু্টে োজিকো জব্িতভাব্ ফুটে ওটি।  য়টতা। তটব্ চালযটের অটিক 
জকেুই আম্ার অপেন্দ। আম্ার িীব্ির্াত্রার ভজে, আম্ার ককটেল পাজেয, আম্ার ব্নু্ধরা, 
আম্ার কথাব্াতযা, আেটল ও ভাটব্ আম্ার িীব্টির মু্ড অপজরপক্ক, ও েব্েম্য় আম্াটক 
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জরফম্য করব্ার কথা জচন্তা কটর, আশা কটর। কটয়ক মু্ ূতয চুপ কটর থাকার পর  িাৎ 
জিক তীক্ষ্ণ হচাটে তাকায়, ওর হচাে দুটোয় এক অদু্ভত জঝজকজম্জক আটলা হেটল র্ায়। 
জকন্তু এই েব্রো আপিাটদর কাটি হপৌঁটে জদল হকাি ম্ ািুভব্? 
  
হপায়াটরা মৃ্দু  াটে এই িটশ্ন। হকািও উত্তর হদয় িা। তারপর হেই জফটচল ম্াকযা 
 াজেো মু্টে ধটর হরটেই হে ব্টল, র্াইট াক ম্যাম্, আপজি আপাতত এোটিই থাকটব্ি, 
 যাোঁ। এোিকার েব্ জিয়ম্কািুি হম্টি চলটব্ি। ম্টি রােটব্ি এোটি র্া জকেু  টব্ 
আপিাটক র্া জকেু করটত ব্লা  টব্ তার েব্ জকেুই  টব্ আম্ারই জিটদযটশ। 
  
জিক এব্ার একো দীঘযশ্বাে হফটল, আপিার জিটদযশই হম্টি চলজে। এেি আর আজম্ জক 
করজে িা করজে তাটত আম্ার জকেু র্ায় আটে িা। 
  
র্াইট াক, আম্রা এব্ার উিব্। আপিার দুিঃটে আর হব্জশিে অিজধকার িটব্শ করব্ 
িা। আম্রা উটি দাোঁডাই। দরিার জদটক পা ব্াডাই।  িাৎ হপায়াটরা ঘুটর দাোঁজডটয় ব্টল, 
ম্াদাম্ একো কথা ম্টি পটড হ ল। আপজি একো উইল কটরজেটলি ব্টল আম্ায় 
িাজিটয় জেটলি ম্টি পটড? 
  
 যাোঁ, 
  
হেো এেি হকাথায় আটে? 
  
ও , হেো? এই আটে, হকাথাও এজদক হেজদক। 
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হপায়াটরা ব্টল এে  াউটে জিশ্চয়ই? 
  
  যাোঁ, এে  াউটে হতা ব্টেই। 
  
এে  াউটের হকাথায়? জিশ্চয়ই হকািও জিরাপদ িাটি। আপিার হডটস্ক, তালাচাজব্ 
হদওয়া হতা? 
  
উম্ম্, আজম্ জিক ব্লটত পারব্ িা। আেটল কা িপত্র গুজেটয় রাোর ব্যপাটর আজম্ েুব্ 
একো পেু িই। হরটেজে হকাথাও। তটব্ জিজশ্চত কটর ব্লটত পারব্ িা হেো হকাথায় 
হরটেজে। েুোঁটি হদেটত  টব্। তটব্  যাোঁ, লাইটিজরটত একো হলোর হেজব্ল আটে। তার 
চারটে ড্রয়াটরই আজম্ আম্ার েম্ি িটয়ািিীয় কা িপত্র, জব্ল, ভাউচার জ োব্পত্র 
রাজে। েম্ভব্ত ওই হেজব্টলর হকািও এক ড্রয়াটরই জিশ্চয়ই ওো হরটে থাকটত পাজর। 
  
হপায়াটরা এব্ার েজব্িয় ভজেটত ব্টল, আপজি জক আম্াটক উইলো েুোঁটি হদোর অিুম্জত 
হদটব্ি? 
  
 যাোঁ, জিশ্চয়ই। আপজি র্জদ চাি অব্শযই হদেটত পাটরি। র্া েুজশ েুোঁটি হদেটত পাটরি 
আপজি। 
  
ধিযব্াদ ম্াদাম্ হিাটয়ল, আপিার ব্দািযতা এব্ং ভদ্রতার তুলিা হিই। 
  
. 
  
১২. 
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এজলি 
  
িাজেযংট াম্ হথটক হব্র  ব্ার পর দীঘযিে হপায়াটরা হকািও কথা ব্লল িা। তারপর 
একেম্য় হে আম্ার কজির কােো হচটপ ধরল, তুজম্ হদেটল হ জিংে? আজম্ জিক 
ব্টলজেলাম্। জকেু একো জেল, জকেু একোর অভাব্, হোট্ট একেুকটরা ধাোঁধা। হর্োর 
অভাটব্ই হেই  াজরটয় র্াওয়া েূত্রোর অভাটব্ই হ াো ব্যাপারো অথয ীি  টয় র্াজেল। 
ওর এত আিন্দ, উচ্ছ্বাটের কারে আজম্ েুোঁটি পাজেলাম্ িা। জক এম্ি ঘটেটে? 
এট াটিার ম্টতা জক হকািও হিারাটলা েূত্র পাওয়া হ টে? 
  
অথচ হদটো, ব্যাপারো েব্েম্টয়ই জকন্তু আম্াটদর হচাটের োম্টি জেল। আজম্ হদেটত 
পাই জি। জক কটর হদেটতই ব্া পাব্? জকেু একো অব্শযই আটে, িািটত  টল আম্াটক 
হতা বু্ঝটত  টতা হেই জব্টশর্ জকেুো জক? এব্ং হকি? 
  
হপায়াটরার জব্ডজব্ডাজি আম্ার কাটে ডাচ ব্া িাম্যাি ভার্ার ম্টতাই দুটব্যাধয ম্টি  জেল। 
ব্াধয  টয় িশ্ন িা কটর পারলাম্ িা। তুজম্ জক অপরাটধর েটে েরােজর রু্ি এরকম্ 
জকেু তথয, েূত্র ব্া ঘেিা েুোঁটি হপটয়ে? 
  
তুজম্ হদেটত পাওজি? 
  
েজতযো  টে, িা পাইজি। আজম্ স্বীকার করটত ব্াধয  লাম্। 
  
 ায় ভ ব্াি, এোও েম্ভব্? আম্রা র্া েুোঁিজেলাম্ হেই পথ জিটদযশ হপটয় হ লাম্। 
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139 

www.bengaliebook.com                                  সূরিেত্র 
 

 

আজম্ অটিক হভটব্ ব্ললাম্, হম্াজেভ, অস্বে হম্াজেভ ব্া হকািও ধরটির ঈর্যা হব্াধ, তুজম্ 
জক হেরকম্ জকেু ইজেত করে? 
  
ঈর্যা? িা, ব্নু্ধ িা। হেই োধারে হম্াজেভ, েীকা, ব্নু্ধর েীকা, হপায়াটরা শান্ত  লায় 
কথাগুটলা ব্টল হ ল। 
  
হকাি কথা িা ব্টল আজম্ েরটচাটে ওর জদটক তাকালাম্। 
  
ম্াত্র েপ্তা  োটিক আট  ম্যাথু হেেি ম্ারা হ টেি। আর উজি জেটলি হকাজেপজত। 
ইংলযটের অিযতম্ ধিী ব্যজি। 
  
 যাোঁ, জিকই….জকন্তু। 
  
ওিার কাটে আত্মীয় ব্লটত আটে একম্াত্র ভাইটপা। র্াটক জতজি ভীর্ে রকম্ 
ভালব্ােটতি। আম্রা জব্িা জদ্বধায় ধটর জিটত পাজর, েযার ম্যাথু তার েম্পজত্তর একম্াত্র 
উত্তরাজধকারী তাটকই কটর জ টয়টেি। 
  
ম্াইটকল হেেিটক? হপায়াটরার কথার ম্াটঝ আজম্ িািটত চাই। আেটল ব্যাপারো 
আম্ার কাটে তেিও একো ধাোঁধার ম্টতা ম্টি  জেল। আম্ার কথায় আম্ল িা জদটয় 
হপায়াটরা আম্াটক হব্াঝাব্ার ভজেটত ব্টল চটল,  ত ম্েলব্ার ম্াইটকল হেেি জিটোোঁি 
 টলি আর ম্াদাম্ হিাটয়লটক িথম্  তযার হচষ্টাো ঘেল বু্ধব্ার। এরপর হথটক এটকর 
পর এক ম্াদাটম্র ওপর  াম্লা  টয়ই চলল। হ জিংে, আজম্ জিজশ্চত, ম্াইটকল হেেি 
অজিজশ্চয়তায় ভরা উডাি র্াত্রায় পাজড হদব্ার আট  একো উইল কটরজেটলি। 
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এব্ার আম্ার কাটে ব্যাপারো ধীটর ধীটর স্পষ্ট  টত থাকল। হপায়াটরা কথাগুটলা আটরা 
একেু গুজেটয় ব্টল, ম্াইটকল হেেি তার হেই উইটল েম্ি িাব্র-অিাব্র েম্পজত্তর 
উত্তরাজধকারী কটরজেটলি তার েদয ব্া দত্তাটক। 
  
আজম্ ব্জল, হপায়াটরা েম্ি ব্যাপারো তুজম্ জকন্তু আন্দাটি ধটর জিটয় ব্লে। 
  
 যাোঁ, হতাম্ার কথা জিক।…. আজম্ হকব্ল অিুম্াি কটরজে ম্াত্র। জকন্তু েটে এোও জিক হর্ 
ঘেিাো এইরকম্ই ঘটেটে–ঘেটত ব্াধয, আম্ার জথটয়াজরটত ব্টল অিযরকম্ ঘেটত পাটর 
িা। আর েতয র্জদ অিয জকেু ঘেত তা টল এই অপরাধগুটলা ঘেত িা। তাোডা হভটব্ 
হদে, োকার অিো হম্াটেই জকন্তু োম্ািয জকেু িয়, জব্শাল অটির োকা, র্া অকল্পিীয় 
ব্যাপার। 
  
আজম্ আর হকাি কথা ব্ললাম্ িা। আম্ার ম্টির ম্টধয ব্যাপারগুটলা হকব্ল ঘুরপাক 
হেটত লা ল। আম্ার ম্টি  জেল একো  িকারী পিজতটত ঘেিাো পজরেজতর জদটক 
এট াটত চাইটে। র্া অেম্ভব্। অথচ, আম্ার ম্টির হভতর হথটক অিয একো কণ্ঠ 
ব্লজেল, হপায়াটরাই জিক, হপায়াটরার এক স্বেন্দ জতম্য় অোধারেত্ব রটয়টে ব্রাব্র 
েজিক থাকব্ার।  য়টতা হেোই আম্াটক হপায়াটরার জচন্তার স্বপটি ভাব্টত, ে ম্ত  টত, 
িভাজব্ত  টত। েটে অব্শয এোও আম্ার ম্টি  ল, ব্যাপারোটক িম্াে করটত 
হপায়াটরাটক এেিও ব্হু পথ  াোঁেটত  টব্। 
  
হতাম্ার জথটয়াজরর েব্টচটয় ব্ড দুব্যলতাো জকন্তু, এিট িটম্টন্টর েব্রো হকউই িাটি 
িা, িািত িা। তাই িয় জক? আজম্ তটকযর  লায় ব্জল। 
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িা, িা, আজম্ তা জব্শ্বাে কজর িা। িাটি, জিশ্চয়ই হকউ িািটতা। েজতয কথা ব্লটত জক 
হকউ একিি েব্েম্য়ই পুটরা ব্যাপারো িািটতা। র্জদ ব্া জিজশ্চত ভাটব্ িা হিটিও 
থাটক, েজিক জিেুোঁত ভাটব্ আন্দাি কটরজেল। ম্াদাম্ হিাটয়ল রাইে জকেুো েটন্দ  
কটরজেটলি েম্পটকযর ব্যাপারো।  ত রাটতর জডিাটর ওর কথা জিক হতা িায় হম্টিই 
জিটয়জেটলি, অটিকোই, জিটির জিজশ্চত জব্শ্বাে হথটকই র্জদ ম্াদাম্ হিাটয়ল রাইে 
িেেো তুটল থাটকি হে রাটত? 
  
জকন্তু উজি জক ভাটব্ আন্দাি করটত পারটব্ি? 
  
অটিক রকম্ ভাটব্ই েম্ভব্। হর্ম্ি ধটরা ম্াইটকল হেেটির হকািও হিম্পত্র র্জদ ওিার 
িিটর পটড থাটক? আম্রা হতা ইজতম্টধয জিজশ্চত ভাটব্ই হিটি জ টয়জেলাম্, কা িপত্র 
গুজেটয় রােব্ার ব্যাপাটর জম্ে ব্াকযজল অতযন্ত অেতকয। েুতরাং এই েম্ভাব্িাো েুব্ই 
িব্লভাটব্ থাকটে। 
  
এব্ার আজম্ জচন্তাজন্বত  লায় ব্জল, হতাম্ার জক ম্টি  য় জম্টেে রাইে ব্ান্ধব্ীর উইটলর 
ব্যাপারো িাটিি? 
  
জিিঃেটন্দট । হপায়াটরা দ্বযথয ীি ভজেটত উত্তর হদয়। তারপর, একঝলক জক হর্ি হভটব্ 
জিটয় ব্টল ও   , ভাল কথা। আম্ার তাজলকাো। হতাম্ার ম্টি আটে জিশ্চয়ই? 
েটন্দ ভািিটদর হেই তাজলকাো? ক,ে, ,…. িা , আর অত দূর এট াব্ার দরকার 
হিই। তাজলকাো কােোোঁে কটর েুব্ হোট্ট কটর এটিজে ম্াত্র দুইিটি। 
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আজম্ অব্াক  লায় ব্জল, ম্াত্র দু’িি? 
  
হপায়াটরা েুজশ েুজশ ভজেটত ম্াথা িাটড, আম্ার কথায় োয় হদয়,  া। 
  
আজম্ কম্যাোর শযাজলোরটক ব্াদ জদজে। র্জদও প্লাইম্াউথ হথটক এোটি আেটত জতজি 
আডাই ঘণ্টা েম্য় জিটয়জেটলি। ম্াত্র জতজরশ ম্াইল দূরত্ব পার  টত হকাটিাম্টতই অতো 
েম্য় লা ব্ার কথা িয়। তবু্ও……..। লম্বা িাটকর জম্িঃ লািারুম্টকও হ োঁটে হফটলজে। 
র্জদও ম্াত্র কটয়ক পাউে দাটম্র একো েজব্টক হব্শ কটয়কগুে হব্জশ চডা দাটম্ 
হকিব্ার িিাব্ জদটয়জেটলি জতজি। েুব্ই অস্বাভাজব্ক। র্াইট াক আজম্ অটেজলয়াি 
দম্পজতটদরও ব্াদ জদজে। আম্াটদর তাজলকাোটত তবু্ কটয়কিি েটন্দ িিক হথটক 
র্াটেি। 
  
হেডজরকা রাইে তাটদর একিি। 
  
অব্শযই। জতজি জিিঃেটন্দট  তাজলকার িথম্ জদটক থাকটব্ি। উইল অিুর্ায়ী (জিক 
ব্াকযজলর) ম্াদাম্ হিাটয়টলর ঘজিি আত্মীয়া  ব্ার েুটত্র অথযকরী জদক জদটয় জতজিই 
জিিঃেটন্দট  েব্টচটয় হব্জশ লাভব্াি  টব্ি। শুধু এে  াউে িয়,  ত রাটত ম্াদাম্ 
হিাটয়ল ম্যাজ  ব্াকযজলর পজরব্টতয জিক ম্ারা হ টল, ম্াদাম্ হিাটয়টল রাইে আি েকাটল 
িচুর েম্পজত্তর ম্াজলক একিি ধিী ম্জ লা  টয় হর্টতি। 
  
আজম্ ব্যাপারোটক জব্শ্বাে হতা দূটরর কথা, ভালভাটব্  িম্ করটত পর্যন্ত পারজেলাম্ িা। 
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তার ম্াটি তুজম্ ব্লটত চাও এরকম্ একিি েুন্দরী ম্জ লা হর্ েুিী  টত পাটর তুজম্ 
জব্শ্বাে করটত পারে িা? 
  
হপায়াটরা হকৌতুটকর হচাটে আম্ার জদটক তাকায় তারপর আব্ার ব্লটত শুরু কটর, 
িুজরটদর ম্টধযও অটিকেম্য় এই ধরটির ম্ািজেকতা হদো র্ায়, তটব্ তুজম্  য়টতা জিক 
ব্টলে, আরও একিি িধািতম্ েটন্দ ভািি রটয়টে। 
  
হক? তীি হকৌতূ টলর  লায় িশ্ন কটর, চালযে ভযাইে? জকন্তু উত্তরাজধকার েূটত্র হে হতা 
শুধুম্াত্র ব্াজডেুকুই হপটত পাটর ব্া পাটব্। 
  
 যাোঁ, েম্ভব্ত হেকথা হে িাটি িা। জতজি স্বয়ং জক ম্াদাম্ হিাটয়টলর উইল বতজর 
কটরটেি? েম্ভব্ত িা। তা র্জদ  ত, তা টল হম্াটেই িজকং এরাউে োম্ হ ায়ার এই 
ব্াকযব্ন্ধই হতা ব্যব্ ার কটরজেটলি ম্াদাম্ হিাটয়ল? িা হেরকম্ ও আচরে করত িা। 
েুতরাং হ জিংে, এোই স্বাভাজব্ক হর্ জতজি এই জব্র্টয় জকেুই িািটতি িা। েুতরাং জম্িঃ 
ভাইটের ধারো থাকটত পাটর ম্াদাম্ হিাটয়ল হকাটিা উইল কটরি জি। হেটিটত্র ওর 
আশা  টত পাটর ম্াদাম্ হিাটয়টলর েব্টচটয় কাটের আত্মীয় জ োটব্ জতজি ম্াদাম্ 
হিাটয়টলর অব্তযম্াটি েমূ্পেয েম্পজত্তর উত্তরাজধকারী  টব্ি। 
  
এো আম্ার কাটে অটিক হব্জশ েম্ভব্ ব্টল ম্টি  টে। 
  
হতাম্ার হরাম্াজন্টক ম্িই একথা ব্লটে হ জিংে। কুচক্রী আইিিীব্ী, অেৎ, েল,  ল্প-
উপিযাটে হর্ম্ি হদো র্ায়। তাোডা ওর হচ ারাোও হম্াটেই হতম্ি েুজব্টধর িয়। 
েলিায়ক  ব্ার ম্টতা েব্রকম্ উপাদাি ওর ম্টধয অব্শযই রটয়টে, হতাম্ার ম্ত 

http://www.bengaliebook.com/


 পেরিল অ্যাট এন্ড হাউস । আগাথা রিরি । এিকুল পোযারিা সমগ্র 
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অিুর্ায়ী, তটব্  াোঁ, এো জিক হর্, জপিলো  াজতটয় হিব্ার এব্ং ব্যব্ ার করা েব্টচটয় 
ভাল েুটর্া  ওিারই জেল। 
  
আর পা াটডর চাতাল হথটক অতব্ড পাথরো  জডটয় হদব্ার েুটর্া  একম্াত্র হকাি 
পুরুটর্রই রটয়টে। 
  
 য়টতা জিকই ব্টলে। তটব্ হকাি জকেুর ো াটর্য চাড জদটয় পাথরো ে টিই হকাি 
ম্জ লাও িাজডটয় হফলটত পাটর। আর এো একো ম্জ লার অপরাধী বু্জিিিক ঘেিা। 
আর হর্ভাটব্ পাথরো ভুল েম্টয় হফটল ম্াদাম্ হিাটয়লটক লিযভ্রষ্ট কটরটে, হেো হদটে 
কািো হকাটিা ম্জ লারই ব্টল ম্টি  টে। আব্ার  াজডর হিক োরাপ কটর রাোো 
পুটরাপুজর পুরুর্ অপরাধম্িষ্কতারই িম্াে র্জদও আিকাল অটিক ম্জ লারই  াজড 
জব্র্টয় পুরুটর্র েম্তুলয জ্ঞাি জম্য থাটক।  াজডর হম্কাজিক জ টেটব্ও তারা দি  ি। 
তটব্, অব্শযই দুই-একো ফাোঁক হথটক র্াটে জম্িঃ ভযাইটের জব্রুটি জথটয়াজরোটত। 
  
হর্ম্ি? আজম্ হকৌতূ লী  লায় িশ্ন কজর। 
  
ম্াদাম্ হিাটয়ল রাইটের তুলিায় ওর এিট িটম্টন্টর ব্যাপারো িািটত পারব্ার 
েম্ভাব্িা কম্। হেটিটত্র ওর ম্ত একিি পাকা বু্জির আইিটজ্ঞর হঝাোঁটকর ব্টশ 
তাডাহুটডা কটর হকাটিা কাি কটর ব্ো, িা ওর চজরটত্রর েটে ব্যাপারো এটকব্াটরই 
ম্ািাটে িা। জব্টশর্ কটর, হেেটির মৃ্তুযর েব্রো র্েি ম্াত্র কাল রাটতই িািটত পারা 
হ ল। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 পেরিল অ্যাট এন্ড হাউস । আগাথা রিরি । এিকুল পোযারিা সমগ্র 
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আম্রা পা াডী, ব্াোঁকাটচারা পথ ধটর ধীর পাটয় হ োঁটে র্াজেলাম্। এইভাটব্  াোঁেটত  াোঁেটত 
এক েম্য় আম্রা এে  াউটের দরিায় হপৌঁটে হ লাম্। দরিা হিটল হঢাকব্ার পর 
আম্রা হদেলাম্ ম্ধযব্য়েী এক পুরুর্ এক ম্টি ঘাে হ োঁটে চটলটে। আম্রা বু্ঝলাম্, 
এই  টে ব্াজডর ম্াজল, অথযাৎ এজলটির স্বাম্ী। আম্রা ওটক অজতক্রম্ কটর ড্রইংরুটম্ 
এটে ঢুকলাম্। আজম্ দরিার ঘণ্টাো ব্ািালাম্। কটয়ক মু্ ূতয পরই র্থারীজত জেপেপ, 
কাটলা হপাশাটক েজিতা এজলি এটে  াজির  ল। আম্াটদর হদটে হে হম্াটেই জব্জস্মত 
 ল িা। হপায়াটরা ওটক িািাল আম্রা জম্ে ব্াকযজলর অিুম্জত জিটয় এটেজে, ঘরো 
তিাজশ করব্ার িটিয। 
  
জিক আটে েযার। 
  
 হপায়াটরা িশ্ন কটর, পুজলটশর কাি হশর্  টয়টে? 
  
  যাোঁ, েযার, ওরা েব্, কাি হশর্ কটর চটল হ টেি। 
  
এজলি এব্ার ঘর হেটড হব্র  ব্ার িিয ঘুটর দাোঁডায়। আর জিক তেজি হপায়াটরা ওটক 
থাজম্টয় জদটয় একো িশ্ন কটর,  ত রাটত তুজম্ র্েি শুিটল জম্ে ম্যাজ  ব্াকযজল গুজলটত 
ম্ারা হ টেি, েুব্ অব্াক  টয়জেটল জক? 
  
 যাোঁ, েযার জিশ্চয়ই। েুব্ই অব্াক  টয়জেলাম্। জম্ে ম্যাজ  অতযন্ত চম্ৎকার ম্জ লা জেটলি। 
তার এই ভাটব্ মৃ্তুয………. আজম্ হতা জচন্তা করটত পাজর িা। একম্াত্র হকউ শয়তাজি 
বু্জির ম্ািুর্ থাকটত পাটর হর্ জম্ে ম্যাজ র িজত করটত চাইটে। 
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র্জদ অিয হকউ ম্ারা হর্ত, েুি  ত, হব্াধ য় এত অব্াক  টত িা। তাই িা? হপায়াটরার 
এই িটশ্ন এজলি ে ো চম্টক ওটি, থতম্ত হেটয় র্ায়। আপিার কথার েজিক অথয 
আজম্ বু্ঝটত পারজে িা েযার। 
  
কাল রাটত র্েি আজম্ এ ঘটর আজে, তুজম্ আম্াটক িশ্ন কটরজেটল, হকউ জক আ ত 
 টয়টে? কারও আঘাত হলট টে? তুজম্ জক হেই ধরটির জকেু আশা কটরজেটল? ব্া 
হেইরকম্ জকেুর িটিয অটপিা করজেটল? 
  
এজলি চুপ হম্টর র্ায়। ব্াকয  ারা।  াটতর আঙুলগুটলা জদটয় হশর্ িাটন্তর ভাটি আঙুল 
হব্ালাটত থাটক। হর্ি হেগুটলা হোিা করার হচষ্টা করটে। হেইভাটব্ই জব্ডজব্ড কটর 
ব্টল, বু্ঝটব্ি িা, আপিারা বু্ঝটব্ি িা। 
  
 যাোঁ,  যাোঁ, জিশ্চয়ই বু্ঝব্। হপায়াটরা ব্টল, র্ত আশ্চর্য অব্াক  ব্ার ম্ত অোধারে কথাই 
আজম্ জিকই বু্ঝটত পারব্। তুজম্ ব্রং কষ্ট কটর কথাো ব্টলই হফল হ । হপায়াটরার 
 লায় িব্ল ব্যে। এজলি ওর জদটক র্টথষ্ট েটন্দ  জিটয় তাকায়। তারপর ম্টি  ল 
ম্িটক আশ্বি কটর, হপায়াটরাটক জব্শ্বােটর্া য ম্টি কটর, আপজি হতা জিটির হচাটেই 
হদেটেি েযার। ব্াজডো ভাল িয়। ম্টির িডতা, জদ্বধা কাজেটয় অব্টশটর্ ব্টল। আজম্ ওর 
কথায় িায় আকাশ হথটক পডটলও হপায়াটরাটক হদটে ম্টি  ল িা কথাগুটলা ওর কাটে 
আটদৌও অস্বাভাজব্ক ম্টি  টয়টে। 
  
তুজম্ ব্লটত চাও ব্াজডো পুরটিা। তাই হতা? 
  
  যাোঁ, েযার। এব্ং ব্াজডো ভাটলা িয়। 
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আো এজলি, এই ব্াজডটত তুজম্ কতজদি র্াব্ৎ রটয়ে? 
  
েয় ব্ের। তটব্ তার আট  অল্প ব্য়টেও আজম্ এই ব্াজডটত কাি কটরজে। রান্না ঘটর। 
রান্না পজরচাজরকা জ টেটব্। হর্ো জেল বৃ্ি েযার জিটকাটলর েম্য়। হপায়াটরা িের দৃজষ্টটত 
ওর জদটক তাজকটয় থাটক। 
  
এইেব্ পুরটিা ব্াজডগুটলাটত অশুভ োয়া পটড। ব্যে  লায় এজলি ব্টল চটল।–আপজি 
হদেটত পাটব্ি িা। জকন্তু  াওয়ায় হেই অশুভ পজরটব্শ হের পাটব্ি। আজম্ েব্েম্য় 
িািতাম্ এ ব্াজডটত অশুভ জকেু ঘেটত চটলটে। 
  
হপায়াটরা ম্াথা িীচু কটর জক হর্ি ভাটব্। তারপর স্পষ্ট হচাটে এজলটির জদটক তাজকটয় 
ব্টল, তুজম্ েজিক িম্াজেত  টয়ে। 
  
 যাোঁ, েযার েজতয, ওর  লায় একো জিজশ্চত আত্মিোটদর হচারাোি জেল। জকন্তু তুজম্ ভাব্ 
জি এো জেল ম্যাজ । হপায়াটরা ব্াোঁকা হচাটে ওর জদটক তাজকটয় িশ্ন কটর। িা, েজতয 
েযার। আজম্ ভাব্টত পাজরজি। ওিাটক েব্াই ভালব্ােটতা। 
  
আজম্ ধরটত পারলাম্ এজলটির কথাগুটলা একো েূত্র। আশা করলাম্ হপায়াটরা এব্ার 
হেো ধটর েুটতা হ াোটব্। 
  
জকন্তু আম্াটক অব্াক কটর জদটয় হপায়াটরা েমূ্পেয জভন্ন িেোন্তটর চটল হ ল, তুজম্ গুজল 
হোোঁডার শব্দ হপটয়জেটল? 
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িা েযার, আেটল ব্াজি ফােজেল অটিক। েুব্ শব্দ  জেল। গুজলর আওয়াি আলাদা কটর 
হব্াঝব্ার উপায় জেল িা। 
  
তুজম্ ব্াজি হপাডাটিা হদেটত র্াও জি? 
  
 িা েযার, আম্ার তেিও ব্ােি হধাওয়া ব্াজক জেল। 
  
হতাম্ার ো ার্যকারী জ োটব্ হক জেল? 
  
হকউ িা েযার। েব্াই ব্াজি হপাডাটিা হদেটত চটল জ টয়জেল। 
  
তুজম্ র্াওজি হকি? ব্াজি হপাডাটিা হদেটত হতাম্ার ভাল লাট  িা? 
  
 যাোঁ েযার, জিশ্চয়ই ভাল লাট । তটব্ আজম্ আট   াটতর কাি হেটর জিটত হচটয়জেলাম্। 
  
ও , েুব্ ভাল কথা! তা টল তুজম্ শুটিজেটল ম্াদাম্ হিাটয়ল ম্যাজ  তার হকাে চাইজেটলি? 
  
িা েযার, আজম্ শুিলাম্ জম্ে জিক জেোঁজড জদটয় উটি হ টলি। তারপর জম্ে ম্যাজ  একতলা 
হথটক জকেু একো হচটয় কটয়কব্ার তাডা জদটলি। এব্ং তারপর ব্লটলি–আজম্ কাটলা 
শালো জিটয় জিজে। 
  
এক জম্জিে। তুজম্ কথাগুটলা শুটিও হকােগুটলা েুোঁটি জদটত র্াওজি, িটয়ািি হব্াধ করজি 
হকি এজলি? 
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আজম্ হতা আপিাটক আট ই ব্টলজে েযার, আজম্  াটতর কাি োরটত ব্যি জেলাম্। 
হপায়াটরা এব্ার েরােজর জব্িকারী হচাটে এজলটির জদটক তাকায়। 
  
ম্জ লা দুিটিও হতাম্ায় ডাটকি জি। কারে তারা িািটতি, িজত ব্েটরর ম্টতা, এব্ারও 
তুজম্ ব্াইটর ব্াজি হপাডাটিা হদেটো। আচম্কা এজলটির  াল, জচবু্টক রটির হোপ হদো 
হ ল। 
  
আপজি জক ব্লটত চাইটেি আজম্ বু্ঝটত পারজে িা।  যাোঁ, আম্াটদর ব্া াটি র্াওয়ার 
হকাটিা কারে জেল িা। জকন্তু অিযব্াটরর ম্টতা এব্ার র্জদ আজম্ ব্াজি হপাডাটিা হদেটত 
িা র্াই, কাি হেটর তাডাতাজড জব্োিায় হর্টত চাই, হেো জিশ্চয়ই েমূ্পেয আম্ার 
ব্যজি ত ব্যাপার। তাই িয় জক? 
  
আজম্ হতাম্াটক হকািওভাটব্ ম্টি আঘাত জদটত চাই জি। তুজম্ হকি হতাম্ার ইটে ম্টতা 
কাি করটব্ িা? অব্শযই তা পাটরা। হব্শ জকেুিে িীরব্ থাকব্ার পর হে আব্ার ব্টল 
এজলি, আর একো হোট্ট ব্যাপার, আশাকজর এই ব্যাপারোটত তুজম্ আম্াটক ো ার্য 
করটত পারটব্। এো হতা একো ব্হু পুরটিা ব্াজড। তুজম্ জক িাি, এই ব্াজডটত হকাটিা 
লুকটিা, হ াপি কি ব্া েুপজর আটে? 
  
এই ঘটরই একো হেরকম্ জিজিে আটে, পাশ হথটক হিটল েজরটয় হদওয়া র্ায়। েুব্ 
হোে হব্লায় একব্ার হদটেজেলাম্। তটব্, এত ব্ের পর এেি আজম্ হুব্হু ম্টি করটত 
পারজে িা, হেো জিক হকাথায় রটয়টে। 
  
একিি ম্ািুটর্র লুজকটয় থাকব্ার পটি হেো র্টথষ্ট ব্ড? 
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িা, িা, েযার। হেরকম্ জকেু িয়। একো কাব্াডয ধরটির জিজিে। হদড-দু ফুে চওডা। 
হচৌটকা আকৃজতর। 
  
ও , তা টল হর্ো আজম্ র্া েুোঁিজে, চাইজে তা িয়। আজম্ হদেলাম্, এব্ং চরম্তম্ 
জব্জস্মতও  লাম্। 
  
এজলটির  াটল জচবু্টক আব্ার হেই রি হোপ হলট টে। আপজি র্জদ হভটব্ থাটকি আজম্ 
হকাথাও লুজকটয় জেলাম্, তা িয় েযার। তা িয়। আজম্ জম্ে জিকটক জেোঁজড হব্টয় িীটচ 
হিটম্ আেটত এব্ং ব্াইটর হব্র  টয় র্াব্ার পদ শব্দ শুজি। তারপরই আতযজচৎকার, কান্না 
শুিটত হপটয় এঘটর েুটে আজে। ঈশ্বটরর িাটম্ শপথ কটর ব্লজে। এোই েজতয। এোই 
েজতয, ঈশ্বটরর জদজব্য। 
  
. 
  
১৩. 
  
জচজিগুটলা 
  
হপায়াটরা এরপর এজলিটক শান্ত কটর এব্ং োন্ত্বিার িটলপ লাজ টয় হফরত পািাল। 
তারপর জচন্তািিযজরত মু্টে আম্ার জদটক জফটর তাকাল। এজলি েজতয জক গুজলর শব্দ 
হশাটিিজি? িাহ্ হেো  ব্ার েম্ভাব্িা িা েুব্ কম্। আম্ার জব্শ্বাে হে শব্দ শুটিজেল। 
রান্না ঘটরর িািালা েুটল বু্ঝব্ার, হদেব্ার হচষ্টা কটরজেল। তারপর জিকটক জেোঁজড হিটম্ 
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আেটত, হব্র  টয় হর্টত হশাটি। জিটকর আতযজচৎকার শুিটত হপটয়ই হে এঘটর 
এটেজেল জক ঘটেটেবু্ঝটত। এো ঘো েুব্ই স্বাভাজব্ক। জকন্তু িশ্ন  টে, হেই েটন্ধযটত 
হকি হে ব্াজি হপাডাটিা হদেটত ব্া াটি হ ল িা? এোই িািটত চাইব্ার, এর জপেটি 
কারেো জক? 
  
জিেকই হকৌতূ ল। ম্টি হরটো, ঝ’-হক আম্রা এেটিা েটন্দট র তাজলকা হথটক ব্াদ 
জদটত পাজরজি। 
  
ঝ? িব্ল জব্স্মটয় িশ্ন কজর আজম্। 
  
 যাোঁ, ম্টি হিই? আম্ার েটন্দ  তাজলকার হশর্ িাম্। অিািা েটন্দ ভািি। হে হক 
আম্রা এেিও িাজি িা। তটব্, এেি আম্ার ক্রটম্ েটন্দ   টত শুরু কটরটে ওই ঝ’ 
হকাটিাভাটব্ এজলটির েটে েম্পকযরু্ি, ঘেিার রাটত হে এই ব্াজডটত এটেজেল। হ াপি 
কুিুরীটত লুটকায়। একজে রু্ব্তাোঁটক কাটলা শাল িজডটয় হর্টত হদটে তাটক জিক ব্টল 
হভটব্ হিয় (ব্া ভুল কটর) এব্ং তাটক গুজল কটর। অব্শযই, অিুেরে কটর ব্াইটর র্াব্ার 
পর। র্জদও আম্রা হিটিজে এই ব্াজডটত হকাটিা লুকটিা কুিুরী হিই। হে রাটত এজলি 
হকি ব্াজি হপাডাটিা হদেটত ব্া াটি র্ায় জি। হে র েয আম্াটক অব্শযই েুোঁটি হব্র 
করটত  টব্। তটব্ তার আট  এটে ম্াদাম্ হিাটয়টলর উইলো েুোঁটি হদজে। 
  
ব্াইটরর ঘর েুোঁটি হকাটিা কা িপত্র পাওয়া হ ল িা। এরপর আম্রা লাইটিজর ঘটর 
হপৌঁেলাম্। আটধা অন্ধকার ঘর। ঘরোটত হব্শ ব্ড ব্ড ওয়ালিাে হেজব্ল। হব্শ 
োজিকিে েম্য় হ ল এই ঘরোটত েুোঁিটত। কারে পুটরা ঘরো চূডান্ত অট াোল অব্িা। 
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িািারকম্ জব্ল ও জরজম্ে, িম্া হদওয়া োকার রজেদ জম্টল জম্টশ একাকার। ব্হু পুরটিা 
জচজি, আত্মীয় স্বিি, ব্নু্ধব্ান্ধব্টদর, সু্কপ  টয় রটয়টে িািা িায় ায়। িায় আধঘণ্টা পটর 
হপায়াটরা একো হচয়াটর হ লাি জদটয় ব্টে ব্লল, েব্ই আম্ার হম্াোমু্জে র্াচাই কটর 
হদটেজে। জকেু ব্াদ র্ায় জি।  িাৎ হপায়াটরা আম্ার জদটক একো হ াো কা ি েুোঁটড 
হদয়। একো জচজি। হব্শ ব্ড ব্ড অিটর  াটতর হলো। 
  
জিয়তম্, 
পাজেয েজতয েজতয চম্ৎকার  টয়টে। আিটকর জদিো হব্শ উষ্ণ। আশাকজর তুজম্ ওই 
জিজিেো স্পশয করটব্ িা। আব্ার শুরু কর িা, জিয়তম্। অব্শয, হেটড হদওয়াো েজতয 
েজতয ব্ড্ড কজিি। আম্ার ব্য়টেণ্ডজেটক জলেজে দ্রুত েরব্রা  করটত। িীব্ি জক িরক 
েম্তুলয। 
—হতাম্ার, হেজড। 
  
 ত হেব্রুয়াজরর তাজরে হদওয়া হদেজে। জচজন্তত  লায় হপায়াটরা ব্টল। উজি হর্ ড্রা  হিি 
তা অব্শয িথম্ব্ার ওর জদটক তাজকটয়ই আজম্ বু্ঝটত হপটরজেলাম্। 
  
েজতয আশ্চর্য, আজম্ কেিও ব্যাপারো বু্ঝটত পাজরজি। অব্াক  লায় আজম্ ব্জল। 
  
হেো েুব্ই স্বাভাজব্ক। তুজম্ শুধু ওিার হচাে হদেটত, হেৌন্দর্য উপটভা  করটত জকন্তু 
হকািজদিই ওিার মু্ড হব্াঝব্ার হচষ্টা করজি। কেিও হেো িব্লভাটব্ িাটোেল, 
আব্ার কেিও চরম্ভাটব্ িাে ীি, জব্র্াদেি। অব্েন্নতায় আক্রান্ত। র্া কেিও েুব্ 
স্বাভাজব্ক িয়। 
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ম্াদক ে ে হতা ম্রাল-হেেটক অযাোক কটর তাই িা? 
  
অব্শযই, তটব্ ম্াদাম্ হিাটয়ল রাইে হেভাটব্ ম্াদকােি িি। েটব্  য়ত শুরু কটরটেি। 
  
আর জিক? 
  
িা , ম্াদাম্ হিাটয়লটক হদটে ম্টি  য় িা উজি ম্াদটক অভযি।  য়টতা হি াত ম্িা ব্া 
অযাডটভঞ্চাটরর িিয ম্াটঝ ম্াটঝ হভাপ পাজেযটত র্াি। তটব্, হেভাটব্ ম্াদক হিি িা। 
আজম্ কথাো শুটি  াোঁফ হেটড ব্াোঁচলাম্, এব্ং মু্টে হেো িকাশও কটর হফললাম্। র্াক, 
ব্াোঁচা হ ল। হপায়াটরা  িাৎ উটি দাোঁডায়, র্াক, চল এব্ার ম্াদাম্ হিাটয়টলর-ঘরো একেু 
েুোঁটি হদো র্াক।জিটকর ঘটর এটে  াজির  লাম্ আম্রা। এই ঘটরও একো হব্শ 
ব্ডেড হডস্ক রটয়টে। তন্নতন্ন কটর েুোঁটিও হেোটি উইলোর হচ ারা হদো হ ল িা। 
শুধুম্াত্র জিটকর  াজডর হরজিজে েংক্রান্ত কা িপত্র োডা আর হকািওরকম্ গুরুত্বপূেয 
কা িই হেোটি পাওয়া হ ল িা। 
  
হপায়াটরা একো দীঘযশ্বাে োডল, এইেব্ অল্পব্য়েী হম্টয়রা, এটদর জিকিাকভাটব্ ম্ািুর্ই 
করা  য়িা বু্ঝটল হ । শৃিলা, হ াোটিা পিজত, এেব্ এটদর ধরা হোোঁয়ার ব্াইটর। 
একো হঘাে, হচষ্ট ড্রয়ার ঘাোঁোঘাোঁজে করটত শুরু কটর এরপর। জিকই চলটে। হব্শ 
োজিকো লজিত ভাটব্ই তাজকটয় থাকার পর, ওটক িা ব্টল পাজর িা। হপায়াটরা, জক 
 টে? ম্জ লাটদর অন্তব্যাে রটয়টে হদেে িা ওোটি? জিটির কাি চাজলটয় হর্টত হর্টত 
হপায়াটরা হোট্ট ম্ন্তব্য কটর, তাটত জক? আজম্ জব্স্মটয়র  লায় িশ্ন কজর, তুজম্ জক আশা 
করে ওোটি……. হ া হ া কটর িব্ল  াজের  ম্টক হফটে পটড হে, হ জিংে, তুজম্ 
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তেিও হেই জভকটোজরয়াি রু্ট ই পটড রটয়ে। আটর আিটকর আধুজিক রু্ব্তীরা আর 
তাটদর অন্তব্যাে জিটয় লজিত  য় িা। তবু্ও আম্ার ম্টি  য় এো আম্রা পাজর িা। 
  
িা, ব্নু্ধ, আম্ার ম্টি  য় িা ম্াদাম্ হিাটয়ল জিক এেব্ ব্যাপাটর েুব্ রিেশীল। 
লুটকাচুজর পেন্দ কটরি িা। তা টল হতা ড্রয়ারোটক জতজি ব্ন্ধ কটরই রােটতি। তাই 
িা? হপায়াটরার রু্জিগুটলা আম্াটক হম্াটেই কাবু্ করটত পাটর িা। হব্শ দৃঢ়  লায় আজম্ 
িশ্ন কজর, তবু্ এেটব্র জক িটয়ািি আটে েুব্? 
  
এব্ার, এতিটে হপায়াটরা আম্ার জদটক জফটর তাকায়, হে কথা র্জদ ব্ল ব্নু্ধ, হকাথায়-
কেি-জকভাটব্ হর্ িটয়ািি তাটক হকউ ব্লটত পাটর িা। হপায়াটরা এব্ার অন্তব্যাটের 
িূটপর িীচ হথটক তার  াত হব্র কটর আটি। 
  
ব্াদাম্ী একো হম্াো োম্, হ ালাপী জরব্ি িজডটয় ব্াোঁধা। েম্ভব্ত, ম্াইটকল হেেটির 
হিম্পটত্রর হ াো। শান্ত  লায় ব্টল হে। তটতাজধক শান্তভজেটত হে হ াো েুটল হফটল 
জরব্টির ব্াোঁধি হথটক, তারপর জচজিগুটলা হব্র কটর পডটত আজম্ আতযজচৎকার কটর উজি 
স্কযািডালাইিড  টয় জ টয়। তুজম্ জকন্তু এো জকেুটতই করটত পার িা। েুব্ হব্জশ রকম্ 
ব্াডাব্াজড  টয় র্াটে। হকাি হেটলটেলা িয় হম্াটেই এো। 
  
আজম্ হম্াটেই হেটলটেলা করজে িা ব্নু্ধ। আচম্কাই ওর ম্ি তীক্ষ্ণ, তীি  টয় ওটি। 
আজম্ একিি, েুজিটক েুোঁটি হব্ডাজে। 
  
 যাোঁ, জকন্তু ব্যজি ত জচজিপত্র…… 
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এগুটলা  য়ত জকেুই ব্লটব্ িা, আব্ার  টত পাটর অটিক জকেুই ব্টল হদটব্। আম্াটক 
েব্ িটতযকজে েুটর্া ই জিটত  টব্ ব্নু্ধ। এে, হতাম্াটকও জচজিগুটলা আম্ার োটথ পডটত 
 টব্। একটিাডা হচাটের হচটয় দুটিাডা হচাে অটিক হব্জশ কার্যকরী  টত পাটর। র্জদও 
ব্যাপারো আম্ার এটকব্াটরই পেন্দ  জেল িা। র্জদও, আজম্ বু্ঝটত পারজেলাম্ 
হপায়াটরার পটি েব্ জদকগুটলা, েম্ভাব্য েব্কজে পথ  াতটড হদোই উজচত, েজিক কাি। 
হপায়াটরা আম্াটক অব্াক কটর  িাৎ ব্টল ম্িটক োন্ত্বিা জদটত চাইটল, হভটব্ িাও, 
হতাম্ার আম্ার অটিক আট ই জিজশ্চতভাটব্ই এজলি এগুটলা েব্কোই পটড হফটলটে। 
র্জদও আজম্ ম্টির জব্রুটি জ টয়ও কািো করটত োন্ত্বিা েুোঁটি জিলাম্ জিটকর ব্লা 
কটয়কো শব্দ, হশর্ কথাগুটলা, র্া ইটে  য়, হর্োটি েুজশ েুোঁটি হদেটত আপিারা র্া 
ইটে করটত পাটরি। 
  
হপায়াটরা ততিটে একো জচজি েুটল পডটত শুরু কটরটে। 
  
 িব্ব্র্য জিয়তম্া, 
শুভ িব্ব্র্য। আম্ার িতুি ব্েটরর জরজিজলউশি একো জম্জষ্ট ব্যাপার। হতাম্াটক আরও-
আরও ভাটলাব্াো। আম্ার িীব্িোটত তুজম্ এটে এটকব্াটর অিয হচ ারা জদটয়ে। িথম্ 
দশযি হথটকই আম্রা দুিটিই িািতাম্–র্া ঘটেটে হেোই আম্াটদর িীব্টির একম্াত্র 
 ন্তব্য জেল।  যাজপ জিউ ইয়ার, আম্ার জম্জষ্ট হোিা। 
—হতাম্ার জচরজদটির ম্াইটকল। 
  
হেব্রুয়ারী ৪ 
 জিয়তম্া, 
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আম্াটদর ম্টধয জক আরও ঘিঘি হদো  টত পাটর িা? েজতয ব্ড জব্শ্রী ব্যাপার। এম্ি 
একো ব্যিতার ম্টধয িজডটয় জ টয়জে। হতাম্াটক হতা েব্ কথাই ব্টলজে। আব্ার 
আম্াটদর েম্পকযোটক জিটয়ও এম্ি েলিার আশ্রয় জিটত  টে। আজম্ িাজি তুজম্ জম্টথয 
এব্ং েলিা কতো ঘৃো কর। আজম্ও কজর। তবু্ এোডা হকাি উপায় হিই। এই মু্ ূটতয 
ম্যাথু কাকাটক েব্ কথা িািাটিার অথযই  টে পুটরা দুটধর  াম্লাোয় কটয়ক হফাোঁো 
হচািা হফটল হদওয়া। জব্টয়, িারী এেব্ উজি কতো ঘৃো কটরি তুজম্ কল্পিাও করটত 
পার িা। 
  
ম্ি োরাপ কর িা হোিা। েব্ েুব্ তাডাতাজডই জিক  টয় র্াটব্। 
হতাম্ার-হতাম্ারই–ম্াইটকল। 
  
 ম্াচয–২ 
জিয়তম্া, 
আ াম্ীকাল আব্ার স্কারব্টরাঘ. র্াজে। হেই স্কারব্টরাঘ। আম্ার িীব্িোটক ভ ব্াটির 
আশীব্যাদধিয কটর তুটলটে হর্ িায় া। পৃজথব্ীর েব্টচটয় েুন্দর এই িায় াো তাই 
আম্ার কাটে। আি েকাটল উটিই তাই হতাম্ার কথা ম্টি পডল। 
  
জিয়তম্া, তুজম্ িাি িা, আজম্ হতাম্ায় কতোজি–কতো ভালব্াজে। 
—হতাম্ারই ম্াইটকল। 
  
এজিল–১৮ 
জিয়তম্া, 
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েব্ জেিান্ত জিটয় হফটলজে। জিজশ্চতভাটব্ই এই েম্য়ো েফলভাটব্ কটর জফরটত পাজর 
(এব্ং আজম্ িাজি েফল  টয়ই জফরব্)। আজম্ ম্যাথু কাকার েটে কথা ব্লব্। পুটরা 
ব্যাপারো ওিাটক িািাব্। উজি র্জদ েুজশ িা  ি, হতাম্াটক হম্টি জিটত িা পাটরি, 
আম্ার তা টল আর জকেু করার হিই। ওিাটক স্পষ্ট িাজিটয় হদব্ আজম্ হতাম্াটক জব্টয় 
করজে। আশা করজে, এই জব্শ্ব েফরোটত েফল  টল অথযৈিজতকভাটব্ আম্াটক আর 
ওিার মু্োটপিী  টয় থাকটত  টব্ িা। েুতরাং, এেব্ ব্যাপার জিটয় আর দুজশ্চন্তা কর 
িা। 
  
এজদটকর আর েব্ েব্র ভাল। আলব্াোে পুটরাপুজর বতজর। এব্ার শুধু আম্ার ওডব্ার 
অটপিা। আম্াটক জিটয় জচন্তা কটরা িা। ভ ব্াটির কৃপায় েব্ জিকিাক চলটব্। 
  
ভাল হথটকা েুইে ােয 
— হতাম্ার–ম্াইটকল এজিল ২০ জিয়তম্া, 
  
আম্ার হদব্ীিজতম্া, আম্ার পরী,  ত জচজির উত্তটর তুজম্ র্া-র্া ব্টলে েব্ই েজতয। এই 
জচজিো আম্ার িীব্টির একো েম্পদ  টয় ের্টে রজিত থাকটব্। আজম্ হতাম্ার িটিয 
অটধযকও উপরু্ি িই। অিয েব্ার হথটক তুজম্ এটতা আলাদা, অিযরকটম্র। আজম্ 
হতাম্াটক শ্রিাব্শত ভালব্াজে। আম্ার কাটে তুজম্ এক অজত ম্ াঘযতম্ ব্স্তু। 
—হতাম্ার—ম্াইটকল 
  
 হশর্ জচজিো আশ্চর্যিিক ভাটব্ তাজরে জব্ ীি। 
  
জিয়তম্ােু, 
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আজম্ আ াম্ীকাল উডজে। অতযন্ত উৎো ী এব্ং উটত্তজিত হব্াধ করজে। োফলয েম্বটন্ধ 
অব্শয পুটরাপুজর জিজশ্চত। আলব্াোেও পুটরাপুজর িস্তুত। আজম্ িাজি হে আম্াটক হকাি 
ভাটব্ই  তাশ করটব্ িা। জচয়ার আপ েুইে ােয। আর হকািরকম্ জচন্তা কর িা।  যাোঁ, 
ঝুোঁজক হতা এই কািোটত আটেই। জকন্তু িীব্টির হকাি হিটত্র ঝুোঁজক হিই? 
  
ভাল কথা, শুভািুধযায়ীরা অটিটক পরাম্শয জদল, আম্ার একো উইল কটর হফলা উজচত। 
এরা েুব্ই ব্ািব্ব্াদী জিিঃেটন্দট । তটব্ এটদর পরাম্শযো আজম্ ে ে কটরজে। িজত জক? 
ভাট যর কথা হক ব্লটত পাটর? েুতরাং, আজম্ আধপাতার একো হিাে আম্ার আইিজব্দ 
উইলটেড অযাে হকাম্পািী–হত পাজিটয় জদটয়জেলাম্।  তকাল উইলো বতজর  টয় 
এটেটে। কারও মু্টে হর্ি একব্ার শুটিজেলাম্, জতি শটব্দর উইল–েব্ জকেু ম্াটয়র। 
আম্ারোও অটিকো হেইরকম্  টয়টে। হতাম্ার ভাল িাম্ হর্ ম্যা ডালা, আম্ার হেয়াল 
আটে, জচন্তা কর িা। আর  যাোঁ, উইলটক িজডটয় োম্ািয জব্র্াদম্য় িেেোয় ম্টি আঘাত 
হপও িা, দুিঃেটব্াধ কর িা। করটব্ িা হতা, আম্ার হোিাম্জি? আজম্ জিক থাকব্, জিক 
থাকব্। অটেজলয়া এব্ং ভারটত হপৌঁটে হতাম্াটক হেজলোম্ করব্। তারপর হথটক হর্-হর্ 
হদটশ হপৌঁেব্ হেোি হথটকও হেজলোম্ করব্। ভাল হথটকা। জচন্তা কর িা আম্াটক 
জিটয়। হদটো, আজম্ ভাটলা থাকব্। শুভরাজত্র। ভ ব্াি হতাম্ায় ভাটলা রােুি —ম্াইটকল। 
  
হপায়াটরা জচজিগুটলাটক আব্ার ভাোঁি কটর রাটে। হদটেে হ জিংে। আজম্ জচজিগুটলাটক 
পডলাম্ জিজশ্চত  টয় আর হতাম্াটক র্া ব্টলজেলাম্ তাই ঘেল। 
  
তুজম্ জক হেরকম্ হকাি েূত্র েুোঁটি হপটয়ে? 
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িা, িা। হেরকম্ভাটব্ িা  টলও, অিযভাটব্ আজম্ হব্শ জকেু গুরুত্বপূেয তথয ও িম্াে 
হপটয়জে। 
  
অিযভাটব্? হর্ম্ি? 
  
হর্ম্ি? হর্ম্ি আম্রা িািটত পারলাম্ ম্াইটকল হেেি আম্াটদর ম্াদাম্ হিাটয়টলর িাটম্ 
হর্ উইলজে কটরটেি হেো এটকব্াটর আইিজেি ভাটব্ই বতজর করা  টয়টে। র্জদ অিয 
আর হকউ এই জচজিগুটলা পটড থাটকি, জতজিও আম্াটদর ম্টতাই জিজশ্চতভাটব্ হেই 
ব্যাপারো হিটিটেি। আর হর্ভাটব্ অতযন্ত দায়োরা, অেুরজিত অব্িায় জচজিগুটলা হফটল 
রাো, তাটত হর্ হকউই ে টি এগুটলা পটড হফলটত পাটর। 
  
এজলি? এজলি। িায় জিজশ্চতভাটব্ আম্রা একো হোে পরীিা করব্ পুটরাপুজর জিজশ্চত 
 টত। 
  
জকন্তু উইলোর হতা হকাি জচিম্াত্র হদো হ ল িা? হপায়াটরা ম্াথা িাটড। জচজন্তত ভজেটত 
ব্টল, হেোই হতা আম্াটক অব্াক করটে। তটব্, র্তদূর ম্টি  টে, অিযম্িস্কভাটব্ উজি 
জিজিেোটক হকাি আলম্াজরর ম্াথায় েুোঁটড জদটয়টেি, অথব্া  য়ত হকাি জচিাম্াজের 
ফুলদাজির ম্টধয ঢুজকটয় হরটেটেি। ম্াদাম্ হিাটয়টলর সৃ্মজতটক উেটক জদটয় তার মু্ে 
হথটক উইলোর হোোঁি িািটত পারটব্ অটপিায় থাকা োডা, আপাতত এই ব্যাপাটর 
জকেুই করব্ার হিই। 
  
আম্রা ব্াইটরর ঘটর এটে হদেলাম্ এজলি ঘটরর ধুটলা ঝাডটে আেব্াটব্র হথটক। 
হপায়াটরা ঘর হথটক হব্জরটয় র্াব্ার ভাি কটর জব্দায় িািায়। দরিার  াতল হেটি হব্র 
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 টয় হর্টত জ টয়ও ঘুটর দাোঁজডটয় আচম্কা হে ব্টল, এজলি, জম্ে ব্াকযজল হর্ জব্ম্াি 
অজভর্াত্রী ম্াইটকল হেেটির ব্া দত্তা জেটলি, এ কথাোটতা ব্লজি আম্াটদর? এজলি 
ব্াোঁকা হচাটে তাকায়। জক? কা টি র্াটক জিটয় েুব্ হলোটলজে  টে? আজম্ ব্যাপারো 
এটকব্াটরই িািতাম্ িা। জম্ে জিটকর ব্া দত্তা, হ  ভ ব্াি। 
  
ব্াজডর ব্াইটর হব্র  টয় এটে আজম্ ব্ললাম্, দারুে অজভিয়। িা িািব্ার, আকাশ হথটক 
পডব্ার ভািো েুব্ জব্শ্বােটর্া য ভাটব্ ফুজেটয় তুলটত হপটরে।  যাোঁ, ব্যাপারো হতা 
এটকব্াটর আেটলর ম্টতাই লা ল। 
  
 য়ত ও েজতয কথাই ব্টলটে। 
  
হুম্। আর ওই জচজির হতাডা িাটম্র পর ম্াে ওই অন্তব্যােগুটলার িীটচ অিাজব্ষৃ্কত হথটক 
হ টে। 
  
তা টল জিক জক দাোঁডাটে ব্যাপারো? আজম্ জিটির ম্িটক িশ্ন কজর। আম্রা েব্াই হতা 
এরকুল হপায়াটরা িই। আম্রা অপরাটধর ি ৎ হক এট াব্ার িম্তাধারী িই। আম্রা 
অপরাটধর  ন্ধ শুোঁটক এট াব্ার িম্তাধারী িই। এই এজলি… এক র েযম্য় িারী। 
  
হপায়াটরা ব্টল,  ভীর জচন্তাজন্বত মু্টে ম্াথা িাডাটত িাডাটত ব্টল, িা , আম্ার ব্যাপারো 
একদম্ ভাল লা টে িা। একো হ োঁয়াজল হর্ি। হকাথায় হর্ি জকেু একো রটয়টে। র্া 
জকেুটতই আজম্ বু্ঝটত পারজে িা।এক  াত মু্টিা কটর েটেটদ অিয  াটতর তালুটত ঘুজর্ 
ম্াটর হে। 
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১৪. 
  
 াজরটয় র্াওয়া উইটলর র েয 
  
আম্রা আব্ার জফটর হ লাম্ হোিা িাজেযংট াটম্। জিক র্থারীজত হব্শ অব্াক  ল 
আম্াটদর হদটে। 
  
 যাোঁ, ম্াদাম্ হিাটয়ল। জিটকর েিশ্ন হকৌতূ লী দৃজষ্টর উত্তর জদটয় হপায়াটরা ব্টল, আজম্ 
এেিও এই হকটের তলটদশোটত পা রােটত পাজর জি। জকেু হকৌতূ টলর এেিও, হকাি 
েদুত্তর েুোঁটি পাইজি। জিক ব্াকযজলর হচাটের হকৌতূ লী দৃজষ্ট আরও ঘি  টয় উিল। হে 
হর্ি েুতীি দৃজষ্টটত হপায়াটরার মু্টে জক েুোঁিটত লা ল। জেজরয়াে কথাগুটলা হেটর জিই। 
আজম্ এটেজে। আপিার হেই, ব্স্তুজে আজম্ েুোঁটি পাইজি। 
  
ওহ্,জিটকর ব্াোঁকা ভুরু এব্ার ে ি  য়, ওো জিটয় আর ম্াথা ঘাম্াটিার িটয়ািি আটে 
জক? আজম্ হতা ম্জরজি। আর আজম্ র্তদূর িাজি, হকাি ম্ািুর্ র্তিে িা ম্ারা র্াটে 
তার উইটলর হকাি দাম্ ব্া গুরুত্বই হিই। 
  
হর্ো জিকই। তটব্ আম্ার জিিস্ব একো অিয হকৌতূ ল আটে আপিার এই উইটলর 
ব্যাপাটর। 
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হপায়াটরা থাটম্। এক ঝলটক জিটকর মু্েো চজকটত জিরীিে কটর জিটয় আব্ার ব্টল, 
ভাল কটর জচন্তা করুি উইলোটক জিক হকাথায় হরটেটেি। ম্টি করব্ার আন্তজরক হচষ্টা 
করুি ম্াদাম্। 
  
িা , হেরকম্ েজিকভাটব্ জকেু ম্টি করটত পারজে িা। তটব্ র্তো ম্টি করটত পারজে 
হকাি একো ড্রয়াটর ঢুজকটয় হরটেজেলাম্ ওোটক। 
  
আপজি হকািভাটব্ই হকাি জেটক্রে পযাটিটল রাটেিজি হতা এোটক? 
  
জেটক্রে জক? চরম্ জব্স্মটয়র  লায় িশ্ন কটর জিক। 
  
আপিার পজরচাজরকা এজলি আম্াটক ব্টলটে আপিার ব্াজডর লাইটিজরটত একো হ াপি 
হচম্বার রটয়টে। 
  
িিটেে। আজম্ হকাি জদি এরকম্ জকেুর কথা শুজিওজি, হদজেওজি কেিও। এজলি 
আপিাটদর এই আর্াটঢ়  ল্পো ব্টলটে? 
  
আশ্চর্য হতা? তা টল  য়ত অল্পব্য়টে হে র্েি রান্না ঘটরর পজরচাজরকা জ োটব্ এে 
 াউটে কাি করত হে েম্য় হদটে থাকটব্।  য়ত,  টত পাটর রাোঁধুজিজেই ওটক হেেম্য় 
এো হদজেটয়জেল। 
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এই িথম্ আজম্ ব্যাপারো শুিজে। হেরকম্ জকেু র্জদ থাকত িাকুরদা জিশ্চয়ই িািটতি। 
আর হেটিটত্র, জতজি আম্াটক অব্শযই ব্লটতি। জিজশ্চতভাটব্ই। জম্িঃ হপায়াটরা আপজি 
জিজশ্চত এজলি এেব্ ব্াজিটয় ব্লটে িা হতা? 
  
িা ম্াদাম্ হিাটয়ল, আজম্ এ জব্র্টয় এটকব্াটরই জিজশ্চত িই। আপিার এই এজলটির 
ম্টধয একো অদু্ভত ব্যাপার আটে। জকেু একো অস্বাভাজব্ক……..  ণ্ডট াল……. হকাথায় 
হর্ি…….. হপায়াটরার কথায় জিক কটয়ক মু্ ূতয জচন্তা কটর ব্টল, আম্ার অব্শয হেরকম্ 
জকেু কেিও ম্টি  য়জি। হব্শ দাজয়ত্বশীলই ম্টি  টয়টে ওটক েব্েম্য়। 
  
হপায়াটরার হে কথা কাটি হ ল জকিা বু্ঝলাম্ িা।  াটতর পাতা উটল্ট িটের জদটক 
তাজকটয় এক ম্টি জক হর্ি জচন্তা কটর র্াজেল।  িাৎ হচাে হতাটল হে। 
  
আো ম্াদাম্, আপজি ওটক ব্া াটি জ টয় ব্াজি হপাডাটিা হদেব্ার েুজে জদটয়জেটলি? 
  
 যাোঁ, জিশ্চয়ই, িজতব্াটরই েব্াইটক েুজে হদওয়া  য়। 
  
 তবু্ হেই রাটত ব্াজি হপাডাটিা হদেটত হব্র  য় জি হে। 
  
 যাোঁ, অব্শযই জ টয়জেল, জিক হিার  লায় দাজব্ কটর। 
  
 আপজি জক কটর িািটলি ম্াদাম্? 
  
িা, ম্াটি জিক িাজি িা। িজতব্েরই হতা ওটদর েব্াইটক েুজে হদওয়া  য়। ওরা ব্াইটর 
ব্াজি হপাডাটিা হদেটত র্ায়। হেই জ োটব্ ব্লজে। এব্ারও জিশ্চয়ই এটেজেল। 
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164 

www.bengaliebook.com                                  সূরিেত্র 
 

 

  
িা, ম্াদাম্ হিাটয়ল। হপায়াটরা মৃ্দু হ টে ম্াথা িাটড, ব্রং উটল্টাোই ঘটেজেল। এজলি 
ব্াজডর হভতটরই জেল। 
  
জকন্তু হকি? ভাজর আশ্চর্য হতা? জিটকর  লায় জব্স্মটয়র পজরব্টতয স্পষ্ট েংশয়। 
  
ম্াদাম্, আপিার এো আশ্চর্য ম্টি  টে? 
  
 যাোঁ, অব্শযই। আজম্ জিজশ্চত এর আট  কেিও হে এরকম্ কটরজি। 
  
হে জক ব্টলটে হকি ব্াইটর র্ায়জি? 
  
িা , হেরকম্ জকেু জিজশ্চত ভাটব্ ব্টলজি। কাি োরজেল–এইেুকুই। 
  
আশ্চর্য। হ াো ব্যাপারোই আম্ার হকম্ি হর্ি হ ালটম্টল লা টে। আো, লুকাটিা 
পযাটিলো জিক হকাথায় আটে ও আপিাটদর হদজেটয়টে? 
  
ও ব্টলটে এেি ম্টি করটত পারটে িা। 
  
 এরকম্ জকেু আটে, থাকটত পাটর ব্টল আজম্ জব্শ্বাে কজর িা। 
  
ও এোও ব্টলটে ব্াজডো িাজক ব্াে করব্ার পটি জিক িয়। ওর অস্বজি  য় থাকটত। 
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জিটম্টর্ জিটকর মু্ে-হচাে ব্দটল র্ায়। দু হচাে জব্স্ফাজরত  টয় ওটি। হচাটের তারায় 
আতটির কাটলা োয়া পটড,  যাোঁ, এই কথাো ও ভুল ব্টলজি। ইদাজিং আম্ারও হকম্ি 
হম্টি লা ত এই ব্াজডোটত থাকটত। ম্াটঝ ম্াটঝই শরীর হকম্ি েম্েম্ কটর উিত। 
আর তাোডা……… 
  
মৃ্দু কাোঁপুজি েজডটয় পটড শরীটর। হপায়ালরা ওটক কথা হশর্ করটত িা জদটয় দ্রুত িেে 
পাটল্ট হফটল। 
  
ম্াদাম্, আম্রা মূ্ল িেে হথটক ক্রম্শই েটর র্াজে। উইল। ম্যাজ  ব্াকযজলর উইল। হশর্ 
হকাথায় আপজি হদটেজেটলি হেোটক? 
  
আজম্ জিক ম্টি করটত পারজে িা। আেটল জম্িঃ ক্রফে ব্টলজেটলি উইল ব্ািাটিাো েুব্ 
কজিি ব্যাপার। তাই আজম্ পরপর হব্শ কয়কো েেডা কটরজেলাম্। িতুি েেডা করা 
 টলই পুরটিাো িষ্ট কটর হফলতাম্। 
  
হপায়াটরা হকৌতূ লী  লায় ব্টল, জম্িঃ ক্রফে? জতজি উইটলর ব্যাপারো িািটতি? 
  
 যাোঁ, উজিই হতা িথম্ ব্যাপারো আম্ার ম্াথায় হঢাকাি। উজি ব্টলজেটলি তুজম্ র্জদ 
েম্পজত্তর ভা  িা করা অব্িায় ম্ারা র্াও তা টল েরকার েম্পজত্ত ব্াটিয়াপ্ত কটর হিটব্। 
তাই উজি আম্াটক উইল কটর রােব্ার কথা ব্টলজেটলি। 
  
ব্াহ্। হব্শ উপকারী হতা ভদ্রটলাক হপায়াটরা কথায় োয় হদয়। 
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 যাোঁ, জিিঃেটন্দট , উজি হতা…….. আ  আম্ার ম্টি পটডটে। উজি এজলি আর ওর স্বাম্ীটক 
োিী জ োটব্ েই করাটিার িটিযও জিটয় এটেজেটলি। 
  
কথাো হশািাম্াত্র হপায়াটরা অথযপূেয হচাটে আম্ার জদটক তাকায়। 
  
আ - । েজতয আজম্ একো জিটব্যাধ। আম্ার ম্টি পটডটে ওো হতা চালযটের কাটে। 
রটয়টে। 
  
 যাোঁ, জিশ্চয়ই। জম্িঃ ক্রফে ব্টলজেটলি একিি আইিজব্দই ব্যাপারোর েজিক দাজয়ত্ব। 
জিটত পারটব্ি। 
  
হুম্। জম্িঃ ক্রফে অব্শযই জিক কথাই ব্টলজেটলি। 
  
েুতরাং, আম্রা ওোটক একো োটম্ ব্ন্ধ কটর হোিা চালযটের কাটে পাজিটয় জদই। 
  
তা টল এই ব্যাপার। হপায়াটরা িাণ্ডা  লায় হকটে হকটে ব্টলি। 
  
জিক ব্াজলটশ হ লাি জদটয় ব্টে একো দীঘযশ্বাে হফটল।আজম্ েজতযই অতযন্ত দুিঃজেত। 
আেটল  ত কটয়কজদি ধটর র্া চটলটে, ম্াথা কাি করটে িা। 
  
আপজি র্জদ েজতযই ওো হদেটত চাি আপিাটক চালযটের েটে হর্া াটর্া  করটত  টব্। 
  
আপিার একো জলজেত অিুম্জতপত্র োডা হেো হব্াধ য় েম্ভব্ িয়। 
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 জিক জব্স্মটয়র চরটম্ ওিা  লায় ব্টল, আটর িা িা, তার হকাি দরকার হিই। 
  
িা, ম্াদাম্ হিাটয়ল, আম্ার জব্িীত অিুটরাধ েব্ জকেুরই একো জিজদযষ্ট পিজত থাটক। 
েব্ারই হেো হম্টি চলা উজচত। 
  
হব্শ। জিক হপায়াটরার জদটক তাজকটয় ফযাকাটশ মু্টে মৃ্দু  াটে। জব্োিার পাশ হথটক 
কা টির পযাড, কলম্ হেটি হিয়। 
  
হপায়াটরা জচজিো  াটত জিটয় হব্র  ব্ার উটদযা  কটর। ধিযব্াদ। আজম্ েজতযই ভীর্েভাটব্ 
দুিঃজেত। আপিাটক অটিক েম্েযায় হফটলজেলাম্। জকন্তু জব্শ্বাে করুি। আম্ার 
এটকব্াটরই ম্টি জেল িা। হপায়াটরা মৃ্দু  াটে। ঘটরর চারপাটশ তাজকটয়  াজে মু্টেই 
ব্টল, ব্া , চম্ৎকার ফুলগুটলা। 
  
জিক উচ্ছ্বাটের  লায় ব্টল, চম্ৎকার, তাই িা? এই কারটিশািগুটলা হেজডর পািাি। 
হ ালাপগুটলা িটিযর, আর জিম্ লািারুম্ পাজিটয়টে জলজলগুটলা। 
  
একেু হথটম্ হে আরও হব্জশ উচ্ছ্বাটের  লায় ব্টল, তার এো হদেুি িা। 
  
কাপটডর ঢাকিা েরাটতই একো হব্টতর ফটলর েুকজর হব্র  য়। তাটত দুদযান্ত পাকা, 
রোটলা, কাটলা আঙুটরর হথাকা। জিটম্টর্ হপায়াটরার মু্েো পজরব্জতযত  টয় ওটি। দ্রুত, 
জিি পাটয় হে োম্টি এজ টয় র্ায়। আপজি জক এোি হথটক ফল হেটয়টেি? 
  
হপায়াটরার তীি িজতজক্রয়ায় জিক একেু ঘাব্টড র্ায়, িা, এেিও পর্যন্ত োইজি। 
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োটব্ি িা। ম্াদাম্  ােপাতাটলর োব্ার োডা অিয জকেু ব্াইটরর হকাি োব্ার ভুল 
কটরও মু্টে তুলটব্ি িা। বু্টঝটেি? 
  
হপায়াটরার িজতজক্রয়া হদটে জিটকর মু্টের জব্ব্েযতা আরও ি াঢ়  ল, বু্টঝজে। আপজি 
ম্টি করটেি েব্ এেিও হশর্  টয় র্ায়জি–িা, হশর্  য়জি। তাই িা? েুজি এেিও হচষ্টা 
কটর র্াটব্–র্াটে, তাই িা? জফস্ জফস্ কটর ব্টল হে। 
  
হপায়াটরা জিটকর  াতদুটো জিটির  াটতর ম্টধয তুটল হিয়। হচটপ ধটর, ওেব্ জিটয় 
একদম্ জচন্তা করটব্ি িা। আপজি এোটি পুটরাপুজর জিরাপদ। শুধু একো কথা ম্টি 
রােটব্ি, ব্াইটর হথটক আো হকাি জিজিে েুোঁটয়ও হদেটব্ি িা, োটব্ি িা, এম্ি জক 
জকেু ব্যব্ ারও করটব্ি িা। 
  
আম্ার ঘর হেটড হব্র  টয় আেব্ার পরও, জব্োিার ব্াজলটশ হ লাি জদটয় এজলটয় থাকা, 
মৃ্তব্ৎ জিটকর ফযাকাটশ মু্েো আম্ার হচাটের োম্টি ভােজেল। হপায়াটরা ঘজডর জদটক 
তাকায়। চটলা হ , তাডাতাজড হর্টত পারটল জম্িঃ ভযাইে দুপুটরর োব্ার হেটত হব্র  টয় 
র্াব্ার আট  ধরটত পারব্। 
  
আম্াটদর জম্িঃ ভযাইটের ঘটর হপৌঁটে হদওয়া  ল। উজি োদটর আম্াটদর অভযথযিা 
করটলি। 
  
আেুি জম্িঃ হপায়াটরা। ব্লুি আপিার িিয জক করটত পাজর? 
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169 

www.bengaliebook.com                                  সূরিেত্র 
 

 

হপায়াটরা মৃ্দু হ টে জিটকর জচজিো ওর  াটত তুটল হদয়। হেো পডব্ার পর জম্িঃ ভযাইে 
জব্মূ্ঢ় হচাটে আম্াটদর জদটক তাকাটলি। 
  
ম্াফ করটব্ি, জকন্তু আজম্ জকেুই বু্ঝটত পারজে িা। 
  
 হপায়াটরা ভুরু কুোঁচটক তাকায়, জচজিো জক র্টথষ্ট ে ি ভার্ায় হলো িয়? 
  
এই জচজিটত……. জব্হ্বলভাটব্ ভযাইে ব্টল, আম্াটক ব্লা  টয়টে হফব্রুয়াজর ম্াটে জিক হর্ 
উইলো আম্ায় করটত এব্ং  জেত রােটত জদটয়টে, হেো আপিার  াটত তুটল জদটত। 
জচজিোর উপর আঙুল হব্ালাটত হব্ালাটত উজি ব্টলি। 
  
 যাোঁ, ম্োঁজেটয়। 
  
 জকন্তু, ম্ াশয়, আম্াটক হতা হকাি উইল করটত ব্া রােটত হদওয়া  য়জি। 
  
 ম্াটি? হপায়াটরার দুটচাে এব্ার োিাব্ডা  টয় র্ায়। 
  
আজম্ র্তদূর িাজি, আম্ার তুটতা হব্াি হকাি উইল কটর জি। আজম্ হেরকম্ জকেুই 
কেিও ওর িটিয ব্ািাইজি। 
  
হপায়াটরা কটয়ক মু্ ূতয জিশটব্দ ব্টে থাটক। হব্াধ য় জব্স্মটয়র অজভঘাতো োম্লাটত। 
তারপর উটি দাোঁডায়, জম্িঃ ভযাইে, হেটিটত্র আম্ার জকেু ব্লার হিই। হকাথাও একো 
ভুল  টে। 
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জিজশ্চত ভাটব্ই জম্িঃ হপায়াটরা ভুল  টে একো। 
  
 জিক আটে। আি তা টল চজল। আব্ার হদো  টব্। 
  
ব্াইটর হব্র  টয় এটে আজম্ িথম্ কথা ব্জল, ব্যাপারো জক  ল? হতাম্ার জক ম্টি  য়? 
হলাকো জম্টথয ব্লল? 
  
জকেু ব্লা র্াটে িা। 
  
তা টল? এেি আম্াটদর কতযব্য? 
  
েুব্ িজেল  টয় উিল। একম্াত্র জম্িঃ ক্রফেই আম্াটদর এ ব্যাপাটর আটলা হদোটত 
পাটরি। 
  
ওিার হতা এোটি হকাি হলাভ করার ব্যাপার হিই? 
  
িা, িা, আজম্ হেই দৃজষ্টভজেটত ব্যাপারো হদেজে িা। ভদ্রটলাক হব্াধ য় িজতটব্শীটদর 
ব্যাপাটর অট তুক িাক  লাটিা, এব্ং  াটয় পটড তাটদর ো ার্য করা ধরটির চজরটত্রর 
ম্ািুর্। জকেু লাটভর আশায় হকাি কাটি ঝাোঁজপটয় পটডি িা। 
  
আম্রা র্েি জম্িঃ ক্রফটের ব্াজড জ টয় হপৌঁেলাম্ উজি রান্নাঘটর ব্যি জেটলি। আম্াটদর 
হদটেই উজি জিটকর জব্র্টয় িািটত চাইটলি। হে ভাল আটে, হপায়াটরা িািাল। 
ভদ্রটলাক তাটত হব্শ জিজশ্চন্ত  টলি ম্টি  ল। জকন্তু জম্িঃ ক্রফে এটতা কথা ব্লজেটলি, 
িশ্ন করজেটলি, হর্ হপায়াটরা আম্াটদর এোটি আেব্ার আেল িেেোই তুলটত 
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পারজেল িা। জি ত হম্টয়জের ম্য়িা তদন্ত  টয়টে জক? তার আত্মীয় পজরিিরা কেি 
এটে হপৌঁেটব্ি? হশর্কৃতয কটব্, কেি  টব্? পুজলশ জক েুটির ব্যাপাটর হকাি েূত্র 
হপটয়টে? হশর্ পর্যন্ত, োম্ািয একো জব্রজত, ক্রফটের োম্ািয থাম্ার েুটর্াট  হপায়াটরা 
িশ্নোটক ব্লা ভাল একরকম্ েুোঁটডই হদয়। এতিে হর্ কথাো হে ব্লব্ার িটিয িব্ল, 
অধীর আেট  অটপিা করজেল। 
  
 যাোঁ, জিশ্চয়ই, আম্ার স্পষ্টই ম্টি আটে। হপায়াটরার িটশ্নর উত্তটর উজি ব্লটলি। 
  
আেটল, জকেুো ম্িা কটরই আজম্ ওিাটক ব্টলজেলাম্, িশ্ন কটরজেলাম্, উজি হকাি উইল 
কটরটেি জকিা? 
  
জম্িঃ ক্রফে একেু থাম্টলি, জকন্তু উজি ব্যাপারোটক জেজরয়ােজল জিটয় জিটলি, েটে েটেই 
একো উইল ব্ািাব্ার কাি শুরু কটর জদটলি। আজম্ ওিাটক অটিক হব্াঝাব্ার হচষ্টা 
কজর, ব্যাপারো েুব্ ে ি কাি িয়, অটিক ঝাটম্লা আটে। জকন্তু উজি ব্টলি হকাি 
েম্েযা  টব্ িা, ওিার এক তুটতা ভাই উজকল। জতজিই েব্জকেু কটর হদটব্ি। েব্ 
ব্যব্িা করটব্ি। হপায়াটরা ম্াথা হিটড অিুটম্াদটির ভজেটত োয় হদয়, এব্ং তারপর? 
আম্রা ওো ডাক হর্াট  জম্িঃ ভযাইেটক পাজিটয় জদই। জিটকর হেই তুটতা ভাই উজকলটক। 
  
আপজি জিজশ্চত, ওো জম্িঃ ভযাইেটক পািাি  টয়জেল? হপায়াটরার কথায় জম্িঃ ক্রফে িুণ্ণ 
 লায় ব্টলি, জম্িঃ হপায়াটরা, আজম্ জিটির  াটত ডাকাটর্াট  ওো জম্িঃ ভযাইেটক 
পাজিটয়জেলাম্। 
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জকন্তু জম্িঃ ভযাইে হর্ ব্লটেি জতজি ওো আটদৌ পািজি? জম্িঃ ক্রফে জব্স্মটয়র হচাটে 
তাকাটলি। তার ম্াটি? উজি জক ব্লটত চাইটেি? উইলো ডাক পটথ হোয়া হ টে? জকন্তু 
তা অেম্ভব্ িয় জক? হপায়াটরা ম্াথা িাটড, র্াইট াক, ব্যাপারো আর এেি তত গুরুত্বপূেয 
িয়। ম্াদাম্ হিাটয়ল হম্াটেই ম্ারা র্াটে িা। কথাো হশর্ কটর হপায়াটরা উটেশযপূেয 
 াটে। 
  
El Voila, আম্রা ব্াজডর ব্াইটর হব্র  টয় আেব্ার পর হপায়াটরা ব্টল। হক তা টল 
জম্টথয কথা ব্লটে? জম্িঃ ক্রফে? িা জম্িঃ ভযাইে? েজতয কথা ব্লটত জক আজম্ জকন্তু জম্িঃ 
ক্রফটের জম্টথয কথা ব্লব্ার হকাি কারে হদেটত পাজে িা। িথম্ত ওিার উইল হথটক 
হকাি লাভই  ব্ার হিই। জদ্বতীয় কথা, উইলো ব্ািাটত উজি ো ার্য কটরজেটলি। আম্ার 
হতা ম্টি  য়…… 
  
জম্ ক্রফেটক রান্না করটত হদটে আজম্ েুব্ েুজশ  টয়জেলাম্। আরও েুজশ  টয়জেলাম্ র্েি 
হদেলাম্ হেজব্টল রাো েব্টরর কা টি উজি হেই  াত হচটপ ধরটলি। ওিার অলটিয 
আজম্ হেই কা টির হথটক অংশেুকু জেোঁটড এটিজে। আম্াটদর জিয় ব্নু্ধ ইেটপক্টর 
িাটপর কাটে আিই আঙুটলর োপো পাজিটয় জদটত  টব্। হদো র্াক উজি আম্াটদর 
হকাি তথয জদটত পাটরি জক িা। 
  
আজম্ জব্স্মটয়  তব্াক হচাটে হপায়াটরার জদটক তাকাটত হে  াটে, হ জিংে, আম্াটদর 
হেই ক্রফে ভদ্রটলাক, একেু ব্াডাব্াজড রকম্ ভদ্রটলাক। আর হেোটিই হকম্ি হর্ি 
একো িব্ল েেকা। হকাথায় হর্ি…….. 
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পেডরিকাি আশ্চর্য ব্যব্হাি 
১৫. হেডজরকার আশ্চর্য ব্যব্ ার 
  
জচফ কিটিব্ল কটেযল ওটয়িি আম্াটদর দুপুটরর োব্ারো তার েটে হেটত হডটকটেি, 
হ াটেটল জফটরই েব্র হপলাম্। আম্রা র্থােম্টয় জ টয়  াজির  লাম্। লম্বা, েুদশযি 
পুজলশ কম্যীজে হদো হ ল হপায়াটরার জব্রাে ভি। তার জব্র্টয় িায় েব্ েব্রই রাটে 
হে। োদর অভযথযিা িািাটিার পর জতজি ব্লটলি (এব্ং কথাো অটিকব্ারই ব্লটলি)। 
আম্াটদর পরম্ হেৌভা য, হর্ আপিাটক এোটি হপটয়জে। তটব্ জতজি দ্রুত অপরাটধর 
েম্াধাি কটর আেল অপরাধীটক হেপ্তার করটত চাি। তার আশিা িা  টল  য়ত 
তদটন্তর ভার স্কেলযাে ইয়াটডযর  াটত চটল র্াটব্। জিজশ্চতভাটব্ই িাজেযংট াটম্ ম্জ লাজে 
েুরজিত আটেি। জকন্তু হেো হকাি েম্াধাি িয়। কতজদি ওিাটক হেোটি রাো র্াটব্? 
কটিযল ওটয়িটির কথায় হপায়াটরা উত্তর হদয়, এই েম্েযার হতা একোই েম্াধাি। 
কটিযল আে ী  লায় িশ্ন কটরি, হেো জক?অপরাধীটক তাডাতাজড কিা করা। হুম্ম্। 
জকন্তু হেো েুব্ ে ি কাি  টব্ িা, কটিযল ওটয়িি  তাশ  লায় ব্টলি। অব্শযই। এই 
ধরটির ম্াম্লাগুটলা েব্েম্টয়ই ভীর্েরকম্ িজেল। আ , র্জদ জপিলোও, হর্ো েুটি 
ব্যব্হৃত  টয়জেল, হেো  াটত পাওয়া হর্ত। জচফ কিটিব্ল  তাশ  লায় আব্ারও 
ব্লটলি। হেো জিক। তটব্ ঘাঘু অপরাধীরাও ম্াটঝ ম্াটঝই এম্ি হোট্ট, হোট্ট হব্াকার 
ম্ত ভুল কটর ব্টে। হপায়াটরা েম্থযটির ভজে কটর ম্াথা িাটড। 
  
আ াম্ীকাল েকাটল ম্য়িা তদন্ত করা  টব্। তটব্ তার ফলাফল আপাতত আম্রা 
কাউটক িািাব্ িা। 
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হেোই ভাল। হপায়াটরা উটি দাোঁডায়। আম্রা এব্ার জব্দায় হিব্। আম্রা দরিার জদটক 
কটয়ক পা ম্াত্র এজ টয়জে,  িাৎ উজি ব্লটলি, ও , একো কথাতত ব্লটত ভুটলই 
হ জে। কথাো হব্াধ য় আপিার ম্তাম্তও চাই। পটকে হথটক একো িায় হদাম্ডাটিা 
হম্াচডাটিা কা টির েুকটরা হব্র কটর হপায়াটরার জদটক এজ টয় হদি জচফ কিটিব্ল। 
আম্ার পুজলশকম্যীরা হর্ ম্াটি ব্াজি হপাডাটিা  জেল হেোটি তিাজশ করটত জ টয় এো 
হপটয়টে। 
  
হপায়াটরা কা িোটক হোিা কটর দু াত জদটয় হচটপ, তারপর হচাটের োম্টি তুটল 
ধটর। হব্শ ব্ড ব্ড অিটর হলো। 
  
……. োকার হিা াড তাডাতাজড কর…… তা িা  টল, তুজম্ িাি জক ঘেটব্……… ভালই 
িাটিা……. আজম্ হতাম্াটক হশর্ব্ার েতকয করজে………. 
  
হপায়াটরার হচাটে হব্শ তীি আে  ফুটে ওটি। ইন্টাটরজিং। আজম্ জক এো রােটত 
পাজর? অব্শযই। জচজিোয় হকাি আঙুটলর োপ হিই। আপজি র্জদ এোর হথটক আর 
হকাি তথয ব্ার করটত পাটরি আজম্ েুজশই  ব্। এরপর আম্রা হব্র  টয় এলাম্। তার 
আট  অব্শয জচফ ইেটপক্টর আম্াটদর িাজিটয় জদটলি ম্যাজ র ম্া-ব্াব্া আি জব্টকটলই 
ইয়কযশায়ার হথটক এটে হপৌঁটেটেি। আ াম্ীকাল ম্য়িা তদটন্তর পরই তারা হম্টয়র 
মৃ্তটদ  জিটয় জফটর র্াটব্ ইংলটে। 
  
ব্াজডটত জফটর হপায়াটরা েুব্ ম্টিাটর্া  জদটয় জচজিোটক পরীিা করজে, হকাি িটয়ািিীয় 
তথয? হকাি েূত্র? আম্ার িটশ্ন হপায়াটরা কাোঁধ ঝাোঁকায়। জক কটর ব্লা হর্টত পাটর? শুধু 
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175 

www.bengaliebook.com                                  সূরিেত্র 
 

 

এেুকু ব্লা হর্টত পাটর জচজিোর ম্টধয ব্লযাকটম্টলর দু যন্ধ আটে। হেই ব্াজি হপাডাটিার 
অিুিাটির রাটতই এই জচজিো হদওয়া  টয়জেল। জকন্তু হক জদটয়জেল? কাটক? এব্ার হে 
েুব্ ম্টিাটর্া  জদটয় একো ম্যা জিফাইং গ্লাে জদটয় জচজিোটক পরীিা করটত থাটক। 
 াটতর হলোোটক জব্টশর্ কটর। তারপর আম্ার জদটক মু্ে জফজরটয় মৃ্দু  াটে। হতাম্ার 
জক  াটতর হলোো হচিা ম্টি  টে হ জিংে? আজম্ আরও একব্ার হব্শ জকেু েম্য় 
জিটয় জচজির  াটতর হলোোটক  ভীর ম্টিাটর্া  জদটয় লিয কজর আম্ার জক হর্ি একো 
ম্টি পডটে। জক হর্ি……. আ  ম্টি পটডটে। জম্টেে রাইে। 
  
এটকব্াটর জিক ধটরে। হপায়াটরা েিশংেক  লায় ব্টল। 
  
জিিঃেটন্দট । র্টথষ্ট জম্ল আটে। র্টথষ্টই জম্ল। হব্শ হকৌতূ লিিক ব্যাপার। র্জদও, 
আম্ার ম্টি  য় িা, র্টথষ্ট েটন্দ  আটে এো ম্াদাম্ রাইটের হলো ব্টল। উত্তটর আজম্ 
জকেু একো ব্লটত র্াজেলাম্, জিক তেজি দরিায় করাঘাটতর শব্দ  ল। কম্যাোর 
শযাজলোর ঘটর ঢুকটলি অেম্টয় আপিাটদর জব্রি করলাম্  য়টতা। আেটল আজম্ 
এোি জদটয়ই র্াজেলাম্, ভাব্লাম্ একব্ার ঢু হম্টর র্াই। তদটন্তর আর হকাি অে জত 
 ল জক িা হোোঁি জিটয় র্াই। 
  
Probleui, অে জত জক ব্লটেি ম্শাই? এ এক িব্বর ম্াম্লা। আম্ার হতা ম্টি  টে 
জদটি জদটি ক্রম্শ জপজেটয় র্াজে আজম্। 
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হেো  টল েুব্ই জব্শ্রী একো ব্যাপার জিকই, জকন্তু আজম্ তা জব্শ্বাে করজে িা। আপিার 
অটিক কীজতয কাজ জি আজম্ শুটিজে। আজম্ িাজি আপজি একিি অেধারে িম্তাব্াি 
ম্ািুর্। 
  
িা-িা, হেরকম্ জকেুই িয়। হপায়াটরা জব্িীত  লায় ব্টল। 
  
আপজি কেিও ব্যথয  টত পাটরি িা। আপজি এই অপরাটধর র েযও হভদ কটর 
হফটলটেি। জিক জকিা? 
  
হপায়াটরা একেু ইতিত কটর, জদ্বধার  লায় ব্টল, জিক হেরকম্ জকেু িয়। তটব্  যাোঁ 
অব্শযই দুিিটক েটন্দ  করজে, ব্লা ভাল অপরাধী জ োটব্ জচজিত কটর হফটলজে। 
  
আজম্ তাটদর িাম্ জিজ্ঞাো করটলও আপজি জিশ্চয়ই হেো ব্লটব্ি িা আম্াটক? 
  
হপায়াটরা জব্িীত ভজেটত  াটে। আম্ার হেো ব্লা উজচত িয়। বু্ঝটতই পারটেি, আম্ার 
 য়টতা ভুল  টত পাটর। তারপর কটয়কমু্ ূতয জির পলক ীি হচাটে কম্যাোর শযাজলোর-
এর জদটক তাজকটয় থাটক হপায়াটরা, তারপর  িাৎ ব্টল, আপজি হে রাটত ৪.৩০-এর 
একেু পটর ডাটভিটপােয হথটক রওিা  টয়জেটলি। জকন্তু, আপজি এোটি এটে 
হপৌঁটেজেটলি ১০োর ৫ জম্জিে পর। ৩০ ম্াইল আেটত আপিার হপৌটি দু ঘণ্টা েম্য় 
লা ল হকি? িা , আপিার অযাজলব্াইোও জকন্তু এটকব্াটরই পাকাটপাি িয়। 
  
উ-ম্-ম্, আেটল…… কম্যাোর শযাজলোর স্পষ্টতই আম্তা আম্তা করটত থাটকি। 
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অযাজলব্াই-এর িেে র্জদও ব্াদও জদই……… হপায়াটরা ম্ােি ম্াোটিা  াটে। আজম্ েব্ 
জব্র্টয়ই হোোঁিেব্র জিটয়জে। আপজি ম্াদাম্ হিাটয়ল জিক-হক জব্টয় করটত চাি। তাই 
হতা? 
  
কম্যাোটরর মু্ে রিব্েয  ল। আজম্ েব্েম্টয়ই ওটক জব্টয় করটত হচটয়জে। মৃ্দু লায় 
ব্টলি জতজি। 
  
হুম্। অথচ জতজি অিয একিি পুরুটর্র ব্া দত্তা হেটিটত্র………..’ 
  
জিক তা টল েজতয ম্াইটকল হেেটির ব্া দত্তা জেল? আজম্ ব্যাপারো গুিব্ই ভাব্তাম্। 
  
আপজি জকেু েটন্দ  কটরিজি কেিও? 
  
িা, ওটক েটন্দ  করার কথা আজম্ ভাব্টতই পাজর িা। জদি দুটয়ক আট ই জিক আম্াটক 
িথম্ব্ার েরােজর িাজিটয়জেল হর্ হে কারও ব্া দত্তা। কটব্ হথটক স্পষ্ট কটর িািায়জি 
হে েম্য়। 
  
 যাোঁ, জতজি জিিঃেটন্দট ই ম্াইটকল হেেিই। তটব্ একো কথা আজম্ হিার জদটয়ই ব্লটত 
পাজর ম্াদাম্ হিাটয়ল জিক আপিাটক র্টথষ্টই পেন্দ কটরি। 
  
শযাজলোর কথাগুটলা হশাটিি। কটয়ক মু্ ূতয িীরটব্ জক হর্ি ভাটব্ি। তারপর িায় 
স্ব টতাজি করার ম্ত জব্ডজব্ড কটরি, র্জদ তাই  য়………. জিক হেই েম্টয়ই দরিায় 
হোকা পটড। এব্ার স্বয়ং হেডজরকা রাইে  াজির  টলি। 
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আজম্ হতাম্াটকই েুোঁিজে। শযাজলোটরর জদটক তাজকটয় ব্লটলি জতজি, আম্ার  াতঘজডো 
জক হদাকাি হথটক এটিে? 
  
ও ,  যাোঁ  যাোঁ, জিশ্চয়ই। শযাজলোর তার পযাটন্টর পটকটে  াত হঢাকাটলি। ঘজড হব্র কটর 
জম্টেে রাইটের  াটত তুটল জদটলি। 
  
ম্াদাম্ হিাটয়ল রাইে মৃ্দু  াটেি, ব্টলি–আজম্ আপিাটদর হকাি িরুজর আটলাচিায় 
জব্ে ঘোলাম্ িাটতা? 
  
িা-িা ম্াদাম্, আম্রা জিেকই  ল্পগুিব্ করজেলাম্ একেু। আপজি ব্েুি িা। আেটল 
আজম্ ওিাটক ব্লজেলাম্ জক দ্রুত এেব্ েব্র েজডটয় পটড। হেডজরকা একো হচয়াটর 
ব্টেি তারপর িাণ্ডা হচাটে হপায়াটরার জদটক তাকাি,  হকাি েব্টরর কথা  টে? 
  
এই হর্ ম্াদাম্ হিাটয়ল জিক হর্ ম্াইটকল হেেটির ব্া দত্তা জেটলি। জিটম্টর্ হেডজরকার 
দুটচাটে তীক্ষ্ণ একো জঝজলক হেটল র্ায়। হর্ি জিটিটক আিাে জিয়ন্ত্রে করার হচষ্টা 
কটরও ব্যথয  ি, তা টল জিক েজতযই ম্াইটকল হেেটির েটে ব্া দত্ত  টয়জেল? হব্শ 
জব্স্মটয়র হরশ ওিার  লায়। 
  
আপজি অব্াক  টেি ম্াদাম্ হিাটয়ল? হপায়াটরা জব্িীত  লায় িশ্ন কটর। 
  
 যাোঁ, তা একেু  টয়জে ব্ইজক।  ত শরটত ওরা হম্লাটম্শা কটরজেল জকেুো। জকন্তু 
তারপর, ব্ডজদটির েম্য় হথটক ওটদর আর হদো োিাৎ  টয়জেল ব্টল িািতাম্ িা। 
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ব্যাপারো ওরা জিেুোঁতভাটব্ হ াপি রােটত হপটরজেটলি। 
  
হেো েযার ম্যাথুর িটিয। উজি ব্যাপারোর িব্ল জব্টরাধ করটতি িািটত পারা ম্াত্র। 
  
হেডজরকার কথাো শুটি হপায়াটরা আে ী  লায় ব্টল, আপজি হতা ওিার জিয়তম্ ব্নু্ধ 
জেটলি। েব্টচটয় ঘজিি। আপজি জকেু েটন্দ  কটরিজি কেিও? 
  
জিক েুব্ চাপা স্বভাটব্র হম্টয় জেল। তটব্ এেি আজম্ স্পষ্ট বু্ঝটত পারজে হকি ইদাজিং 
ও এত উজদ্বগ্ন থাকত। কটয়ক মু্ ূতয পরই হেডজরকা হপায়াটরার জদটক জফটর তাকায় 
িব্লরকম্ আে ভরা হচাটে, জম্িঃ হপায়াটরা আম্াটক একো কথা……… আচম্কাই হে 
হথটম্ র্ায়। তার দীঘয হদা ারা হচ ারাো মৃ্দু হকোঁটপ ওটি, মু্েো ফযাকাটশ  টয় ওটি। 
ম্াটঝর হেজব্লোর জদটক ওর দুটচাে জির  টয় আেটক থাটক। 
  
ম্াদাম্, আপজি জক, অেুি হব্াধ করটেি? হপায়াটরা হেডজরকার কাোঁটধ  াত রাটে। 
োম্ািয িটড ম্াথাো, জব্ডজব্ড কটর উজি ব্টলি, আজম্ জিক আজে। দু াটতর পাতায় মু্েো 
হঢটক উজি োম্টি ঝুোঁটক পটডি। আম্রা েব্াই অব্াক  টয় জম্টেে রাইটের এই অদু্ভত 
আচরেো লিয করটত থাজক। কটয়ক জম্জিে ম্াত্র। তারপরই উজি আব্ার হোিা  টয় 
ব্টেি। জিটিটক স্বাভাজব্ক করার হচষ্টা করটত ব্টল ওটিি, আটর এত দুজশ্চন্তা করটত 
 টব্ িা, আজম্ েুি আজে। এেি জকেু উটত্তিক কথাব্াতযা হ াক। হর্ম্ি, েুি। জম্িঃ 
হপায়াটরা আপজি আম্াটক ব্লুি, কতো এট াটলি আপজি? 
  
িা ম্াদাম্, হেরকম্ কটর ব্লব্ার ম্ত জকেু এেিও ঘটেজি। হপায়াটরা িজতশ্রুজত ীি 
িব্াব্ হদয়। 
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180 

www.bengaliebook.com                                  সূরিেত্র 
 

 

  
জকন্তু আপজি জিজশ্চতভাটব্ই একো ধারো জিশ্চয়ই করটত হপটরটেি তাই িা? 
  
  যাোঁ, হেো কটরজে জিকই। তটব্ এেিও িচুর িম্াে হিা াড করটত ব্াজক রটয়টে। 
  
এব্ার ওিাটক হর্ি জকেুো অজিজশ্চত হদোয়। তারপর উজি উটি দাোঁডাটলি, এব্ার আজম্ 
চজল। উজি ঘর হেটড  িাৎ কটরই দ্রুত হব্র  টয় র্াি। 
  
শযাজলোর হেজদটক তাজকটয় হফাোঁে কটর একো লম্বা শ্বাে োটডি, িারী, এরা হর্ কেি 
জক চায়  য়ত ভ ব্ািও িাটি িা। জিক  য়ত ওই ম্জ লাটক েুব্ই পেন্দ কটর। জকন্তু 
এই ম্জ লাজে হর্ জিকটক েজতয েজতয কতো পেন্দ কটরি তাটত আম্ার েটন্দ  আটে 
 ভীর ভাটব্। একেু হথটম্ জতজি আব্ার ব্টল উিটলি, র্াটক 
জিয়তম্….জিয়তম্…….েটম্বাধি করটে এক মু্ ূতয পরই তাটক  য়ত জিকুজচ কটরটে ব্টল 
েুোঁটড হফলটব্। এইেব্ হম্টয়টদর ম্জত জত হব্াঝা েজতযই ভার। তারপরই ওিার িির 
পটড হপায়াটরার জদটক, আপজি জক হকাথাও 
  
হপায়াটরা ততিটে উটি দাোঁজডটয়টে। ের্টে েুজপোটক ঝাডটে। কম্যাোর-এর মু্টের 
জদটক তাজকটয় হে জব্িয়ী  াটে।  যাোঁ, আজম্ একেু শ টর র্াব্। 
  
কম্যাোর একঝলক জক হর্ি ভাব্টলি, আম্ার  াটত এেি হকাি কাি হিই। আজম্ জক 
আপিার েটে আেটত পাজর? 
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অব্শযই, অব্শযই। আজম্ েুজশই  ব্ তা টল। অতএব্ অব্টশটর্ কম্যাোর আম্াটদর েেী 
 টলি। 
  
হপায়াটরা শ টর হপৌঁটে িথটম্ একো ফুটলর হদাকাটি ঢুকল। আম্রা জিজশ্চতভাটব্ই জকেু 
আটরা য কাম্িাম্য় শুটভোে  ফুল পািাি উজচত ম্াদাম্ হিাটয়ল জিকটক আম্াটদর 
কাটে ব্যােযা কটর হে। তটব্ হপায়াটরার ফুল পেন্দ করাো এক ভয়ির অজভজ্ঞতা  টয় 
দাোঁডাল। হকািো তার পেন্দ করা উজচত জকেুটতই বু্টঝ উিটত পারল িা হে। অব্টশটর্, 
হব্শ ব্ডেড একো হোিালী ব্াক্স, অলিরে করা, তাটত একগুে কম্লাটলবু্ রঙ উজ্জ্বল 
কটরাটিশি পািাব্ার জেিান্ত হিয় হে। আজম্ েকাটলই ফুল পাজিটয়জে। আজম্ ব্রং জকেু 
ফল পািাই। কম্যাোর ব্লটলি। হপায়াটরা হদাকাি হথটক হদওয়া কাডযোটক র্ে কটর, 
শুটভোে , এরককুল হপায়াটরা জলটে হদাকািী ম্জ লার  াটত হফরত জদটত জদটত ব্টল 
Inutile। 
  
জক? শযাজলোর ভুরু কুোঁচটক তাকায় আজম্ ব্ললাম্ অথয ীি। ব্াইটর হথটক পািাি জকেু 
োওয়া ম্াদাটম্র জিটর্ধ আটে। 
  
হক ব্লল? 
  
আজম্ ব্লজে। আজম্ জিয়ম্ো চালু কটরজে। ম্াদাম্ তার িটয়ািিীয়তা বু্ঝটত হপটর 
হম্টিও জিটয়টেি। 
  
হ  ভ ব্াি। শযাজলোর স্পষ্ট হচাটে হপায়াটরার জদটক তাকায়। তার কপাটল জচন্তার কুঞ্চি 
হভটে ওটি, তার ম্াটি, এই ব্যাপার?…… জব্পদ এেিও কাটেজি……। 
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. 
  
১৬. 
  
জম্িঃ হ ায়াইেজফটল্ডর েটে োিাতকার 
  
ম্য়িাতদন্তো হি াতই জব্রে ধরটির অিুটত্তিক  ল। ম্য়িা তদটন্তর পর আজম্ 
হপায়াটরার েটে হর্া  জদলাম্। আম্রা দুিটি হ লাম্ হরভাটরে  াইলে ব্াকযজল এব্ং 
তার স্ত্রীর েটে হদো করটত। জি ত ম্যাজ  ব্াকযজলর ম্া ব্াব্া দুিটিই ে ি েরল ম্ািুর্। 
শহুটর েজফজিটকশটির ধার ধাটরি িা। জম্টেে ব্াকযজল হব্শ লম্বা। তুলিায় তার স্বাম্ী 
হব্শ হোেোটো হচ ারার। ধূের রঙা চুল। হম্টয়র হব্টঘাটর মৃ্তুযর হশাকােন্ন-তার ব্াইটর 
এেিও তারা স্বাম্ী-স্ত্রী হকউই আেটত পাটরি জি। আম্াটদর ম্যাজ  ব্ারব্ার দুিঃটে 
ভারাক্রান্ত  লায় ব্লজেটলি তাোঁরা আম্ার হম্টয় জেল জিিঃস্বাথয, আত্মতযা ী, েব্েম্য় 
অিযটদর কথা ভাব্ত। তাটক হক েুি করটত পাটর? জিক তেজি জম্টেে ব্াকযজল ব্লটলি, 
একোই োন্ত্বিা, আপিার ম্ত একিি ম্ াি হ াটয়ন্দা র্েি এর েটে িজডত রটয়টেি, 
তেি েুব্ জশ জ রই এই অপরাটধর জকিারা  টব্ই  টব্। 
  
অপরাধী শাজি পাটব্ই। এো আজম্ হিার জদটয় ব্লটত পাজর ম্াদাম্। তটব্ কেিও হেই 
শাজি েুব্ হ াপটি ঘটে। 
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এর দ্বারা আপজি জক হব্াঝাটত চাইটেি জম্িঃ হপায়াটরা? এব্ার িশ্নো কটরি জম্িঃ ব্াকযজল। 
হপায়াটরা কথাোর হকাি উত্তর হদয়িা। শুধু ঘিঘি কটয়কব্ার ম্াথা িাটড। র্ার ব্হুরকম্ 
অথয  টত পাটর। 
  
হপায়াটরা োন্ত্বিা হদয়, আো, আর আপিাটদর জব্রি করব্ িা। র্া ঘটে হ টে তার 
িটিয আন্তজরক দুিঃেটব্াধ িািাটিা োডা, আপিাটদর ে ািুভূজত িািাব্ার ভার্া আম্াটদর 
হিই। েন্তািটক অকাটল  ারাব্ার র্ন্ত্রো অিয কারও পটিই হব্াঝা েম্ভব্ িয়। 
  
আপজি েজতযই অতযন্ত েহৃদয় জম্িঃ হপায়াটরা। আপিাটক অটিক অটিক ধিযব্াদ। 
  
আম্রা ব্াজডর ব্াইটর হব্র  টয় আেব্ার পর হপায়াটরা জব্র্ণ্ণ  লায় ব্টল, জিটিটকই 
ভীর্েরকম্ অপরাধী ম্টি  টে িাটিা হ জিংে। আজম্ই ম্াদাম্ হিাটয়ল ব্াকযজলটক 
পরাম্শয জদটয়জেলাম্ কাউটক তার কাটে এটি রােটত, অথচ, আজম্ এরকুল হপায়াটরা 
ঘেিার িায় ায়  াজির থাকা েটত্ত্বও ব্যাপারোটক আেকাটত পারলাম্ িা। 
  
জিয়জত হক হিকাটত পাটর হক ব্নু্ধ? আজম্ িরম্  লায় ব্জল। 
  
িা হ জিংে, হতাম্ার ব্িটব্য ঘেিার র্থাথয িজতফলি  টে িা। এোটি হকাি োধারে 
ম্ািুটর্র কথা  টে িা। আজম্ এরকুল হপায়াটরা তা টল আম্ার অোধারেত্ব হকাথায় র্জদ 
এরকম্ একো পাজত অপরাধ হিকাটত িা পারলাম্? জব্টশর্ কটর হর্োটি জিক ও 
ম্যাজ টক পূেয জিরাপত্তা হদব্ার বিজতক দাজয়ত্ব জেল আম্ার, এরকুল হপায়াটরার ওপর। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 পেরিল অ্যাট এন্ড হাউস । আগাথা রিরি । এিকুল পোযারিা সমগ্র 
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তা অব্শয জিক। ব্যাপারোটক তুজম্ র্জদ এভাটব্ ভাব্ তা টল ব্যাপারো হেইরকম্ 
দাোঁডাটে ব্টে। 
  
ব্ািজব্ক। আজম্ হেইট তু ভীর্েরকম্ ম্ম্যা ত, হৃদয়জব্দারক অব্িার ম্টধয রটয়জে। 
  
আজম্ িাজি হপায়াটরার ম্ািজেক  িি অিয অটিটকর ম্ত িয়। এটকব্াটর আলাদা। তাই 
হকাি ম্ন্তব্য করলাম্ িা। চুপ কটর থাকাই হশ্রয় ম্টি করলাম্। এব্ং এেি, ইংলযাে। 
হপায়াটরার কথাো শুটি আজম্ আোঁতটক উিলাম্। ইংলযাে? Mai Gui হপায়াটরা  ভীর 
ম্টিাটর্াট   াতঘজডর জদটক তাকায়। এেিও হচষ্টা করটল দুপুটরর হেিো ধরা র্াটব্। 
চল হ  আর হদজর করা র্াটব্ িা। ম্াদাম্ হিাটয়ল জিক আপাতত িাজেযংট াটম্ র্েি 
জিরাপটদ আটেি, থাকটব্ি, আম্রা দু চারজদি েুজে জিটতই পাজর। তার হচটয় িরুজর জকেু 
তথয, েূত্র হেই েুটর্াট  হিা াড কটর হফলটত  টব্। 
  
লেটি হিটম্ই আম্াটদর িথম্ কাি  ল মৃ্ত কযাপটেি হেেটির েজলজেোর ম্ াশটয়র 
েটে হর্া াটর্া  করা। হম্োেয হ ায়াইেজফল্ড, িা জরোর অযাে হ ায়াইেজফল্ড। হপায়াটরা 
আট  হথটকই োিাতকাটরর ব্যব্িা কটর হরটেজেল। েটন্ধ ৬.০০ োয় আম্রা েংিার 
ম্াজলক জম্িঃ হ ায়াইেজফটল্ডর মু্টোমু্জে  লাম্। হপায়াটরা স্কেলযাে ইয়াডয হথটক আিা 
জব্টশর্ অিুম্জতর জচজিো ওিার  াটত তুটল জদল। হেোটক ভাল কটর েুোঁজেটয় পটড 
চশম্ার কোঁচ রুম্াটল মু্েটত মু্েটত জতজি আম্াটদর জদটক তাকাটলি, েুব্ই দুিঃেিিক 
ঘেিা। 
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হপায়াটরা ততিটে ওিাটক গুজেটয় আম্াটদর আেব্ার কারেো িািায়, েজতযই েুব্ 
দুিঃেিিক। তটব্ তার হচটয়ও ব্ড কথা  টে েুিো েুব্ই অিযধরটির, হব্শ অোধারে 
ধরটির। 
  
জকন্তু, আজম্ বু্ঝটত পারজে িা, এই েুিোর েটে আম্ার েদয িয়াত িাটয়ন্ট-এর 
হর্া াটর্া ো জিক হকাথায়? 
  
আজম্ হেো েুোঁিটতই আপিার কাটে এটেজে। 
  
জম্িঃ হ ায়াইেজফল্ড এব্ার একো  ভীর শ্বাে োটিি, বু্ঝলাম্। হব্শ আপিার জক িািব্ার 
আটে ব্লুি। আজম্ আপিাটক ো ার্য করটত িস্তুত। 
  
ধিযব্াদ। আপজি স্ব যত ম্াইটকল হেেটির িটিয হকাি উইল কটরজেটলি েম্প্রজত? 
  
অব্শযই। হেেি পজরব্াটরর েব্ার উইল আম্রাই কটর আেজে। 
  
হপায়াটরা এব্ার স্পষ্ট হচাটে জম্িঃ হ ায়াইেজফটল্ডর জদটক তাকায়, িয়াত ম্যাথু হেেি? 
তার উইটলর ভা ো জকরকম্ভাটব্  টয়জেল? 
  
জকেুো ভা  হ টে িযাচারাল জ জে জম্উজিয়াটম্। তটব্ তার জব্শাল, আম্ার ব্লা উজচত 
েুজব্শাল েম্পজত্তর িায় পুটরা অংশোই হ টে ম্াইটকল হেেটির কাটে। ওিার আর 
হকািও কাটের আত্মীয় হিই। 
  
েুব্ জব্রাে েম্পজত্তর অংশ ব্লটেি? 
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েযার ম্যাথু হেেি জেটলি ইংলযাটের জদ্বতীয় েব্যাটপিা ধিী ব্যজি। একথা ভুটল র্াটব্ি 
িা। 
  
ম্াথা হ জলটয় জম্িঃ হ ায়াইেজফটল্ডর ব্িব্যর িজত পুটরাপুজর েম্থযি িাজিটয় হপায়াটরা 
এব্ার েমূ্পেয জভন্ন একো িেটে চটল র্ায়, েযার ম্যাথুর মৃ্তুযো জক অিাকাজিত ব্া 
 িাৎ ঘটে র্াওয়া ব্টল আপজি ম্টি কটরি? 
  
জিশ্চয়ই। এটকব্াটরই অিতযাজশত ব্লটত পাটরি। ওিার স্বািয েুব্ই ভাল জেল। 
অেুিতার হকািরকম্ লিেই জেল িা।  িাৎ এভাটব্ মৃ্তুয হতা অটিক দূটরর ব্যাপার। 
  
হপায়াটরা  ম্ভীর মু্টে জক হর্ি জচন্তা কটর কটয়ক মু্ ূতয। তারপর ব্টল, তা টল কযাপটেি 
ম্াইটকল হেেটির উইল অিুর্ায়ী েম্পজত্তর ম্াজলকািা এেি হক পাটেি? 
  
জিজশ্চভাটব্ই ওিার স্ত্রী। ব্া ব্লা ভাল ব্া দত্তা। জম্েম্যা দাটলিা ব্াকযজল। 
  
হপায়াটরা এব্ার উটি দাোঁডাল। ধিযব্াদ জম্িঃ হ ায়াইেজফল্ড। আম্ার িটয়ািিীয় েুব্ই 
গুরুত্বপূেয তথযো আজম্ হপটয় হ জে। 
  
জম্িঃ হ ায়াইলজফটল্ডর েটে করম্দযি কটর আম্রা ওর অজফটের ব্াইটর হব্র  টয় এলাম্। 
  
তুজম্ হর্ভাটব্ হভটব্জেটল ব্যাপারো জিক হেইরকম্ই ঘটেটে হপায়াটরা। ব্াইটর হব্র  টয় 
এটে আজম্ ব্ললাম্। 
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হেো হতা  টত ব্াধয। অিযরকম্ জকেু ঘেব্ার েম্ভাব্িা হকাথায়? হপায়াটরা জব্ডজব্ড কটর 
আত্মম্গ্ন ভজেটত ব্টল। 
  
এরপর আম্রা হ লাম্ েুজব্েযাত হরটিারাোঁয় হচশয়ার জচিটে। ইেটপক্টর হিপ হেোটি 
আম্াটদর িটিয পূব্যজিধযাজরত ভাটব্ অটপিা করজেটলি। আম্াটদর হদোম্াত্র জতজি োদর 
উষ্ণ অভযথযিা িািাটলি। 
  
ব্হুজদি পর আপিার েটে হদো  ল ম্োঁজেটয় হপায়াটরা। হিপ ব্লটলি। 
  
 হপায়াটরা  াটে, হকম্ি আটেি ব্লুি? 
  
ভাল। আপজি? আব্ারও েুটির ঘেিায় িজডটয় পটডটেি? 
  
হপায়াটরা একো দীঘযশ্বাে োটড, কথায় আটে িা হতোঁজক স্বট য হ টলও ধাি ভাটঙ। অপরাধ 
হতম্ি আম্ার জপেু োটড িা। 
  
হিপ এব্ার েরােজর িেটে আটেি, র্াইট াক, আপজি হর্ জফোর জিন্টগুটলা আম্াটক 
পাজিটয় জেটলি তাটত জকেুই উটিেটর্া য তথয পাওয়া র্ায় জি। উজি হর্ই  ি, আম্াটদর 
েপ্পটর আট  হকািজদি পটডিজি। তাোডা, আজম্ হম্লটব্াটিযও হোোঁি জিটয়জেলাম্। 
আপিার হদওয়া িাম্ ব্া হচ ারার ব্েযিার কাটরা হোোঁি পাওয়া র্ায়জি হেোটি। 
  
তাই, হপায়াটরা একো হোট্ট ম্ন্তব্য কটর। ওর মু্টে একো জব্জচত্র  াজে ফুটে ওটি। আর 
অিয ব্যাপারোয় আপিার কথাম্ত আজম্ লািারুম্ আর ওিার হেটলর জব্র্য় হোোঁি 
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জিটয়জেলাম্। ওরা ব্যজি তভাটব্ এব্ং হপশাদার িীব্টিও র্টথষ্ট েুিাটম্র অজধকারী। 
হকাি ব্দিাম্ হিই তাটদর ব্ািাটর। তটব্, েম্প্রজত তারা হব্শ আজথযক োিা হপাটডটির 
ম্টধয জদটয় র্াটেি। 
  
তুই বু্জঝ? 
  
 যাোঁ, পুরটিা েজব্ ব্া জিজিেপটত্রর ব্ািার এেি হেরকম্ ভাল িয়। েব্ার িির এেি 
 াল ফযাশাটির জিজিেপটত্রর ওপর। তাোডা  ত ব্ের একো িতুি ব্াজড বতজর করটত 
শুরু কটরটেি ওরা। েব্জম্জলটয়.. 
  
ধিযব্াদ, অটিক ধিযব্াদ হিপ। আপজি আম্ার অটিক উপকার করটলি। 
  
আটর িা, িা, পুরটিা ব্নু্ধর িটিয এেুকু হতা করটতই  টব্। 
  
হপায়াটরা েম্থযটির ভজেটত মৃ্দু জব্িীত  াটে। তারপর ব্টল আর ডািঃ ম্যাক অযাজলিার, 
ওিার ব্যাপাটর জকেু িািটত পারটলি? 
  
আ , জিশ্চয়ই। উজি হম্টয়টদর ডািার। িা, িা  ায়টিাকলজিি িয়, একিি  াতুটড 
ধরটির। োধারেভাটব্ ম্জ লাটদর হর্ৌি ইটে েংক্রান্ত েম্েযার জচজকৎোই কটরি। 
হেেব্ ব্যাপাটর ওিার জচজকৎো িাজক েুব্ই ফলদায়ক। 
  
এই ডািঃ ম্যাক অযাজলিার হক? আজম্ হব্শ অব্াক ভাটব্ িশ্ন কজর। আচম্কা এই িাম্ো 
হকাথা হথটক উটড এল? 
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ডািঃ ম্যাক অযাজলিার  টলি কম্যাোর শযাজলোটরর কাকা। ম্টি আটে উজি একব্ার 
উটিে কটরজেটলি, ওিার এক কাকা জচজকৎেক? 
  
আম্ার ম্টি পডল, জকন্তু এই ঘেিার েটে তার হর্া াটর্া  হকাথায়? 
  
আম্ার িটশ্ন হপায়াটরার কপাটল ভাোঁি পটড,  য়ত জকেুই হিই। জকন্তু এরকুল হপায়াটরা 
হকাি  ন্ধ িা েুোঁটক হেটড হদয় িা।  য়ত এইভাটব্ই েুটল র্াটব্ হকাি দরিা। আর 
হ জিংে দরিা হর্ েজতযই হোটল, তার িম্াে হতা অতীটত হপটয়জে আম্রা। 
ব্হু……ব্হুব্ার। তাই িা? 
  
এরপর েটন্ধযো হব্শ ভালই কােল। ইেটপক্টর হিটপর অিুটরাটধ আম্রা জতিিটিই 
কটয়ক পাত্র হপােয পাি করলাম্। হপায়াটরা এব্ং হিপ পুরটিা জদটির সৃ্মজত হরাম্ন্থটি 
ডুটব্ হ ল। হব্শ লা জেল শুিটত। জকন্তু কেি হর্ি আজম্ অিযম্িস্ক  টয় পটডজেলাম্, 
ম্ি ডুটব্ জ টয়জেল ব্তযম্াি ম্াম্লার ঘেিায়। হপায়াটরা এেিও হর্ভাটব্ হকাি তথয ব্া 
েূত্র েুোঁটি পায়জি। অথচ ম্াম্লাো  াটত হিব্ার পর জদি কম্ হ ল িা। আম্ার হকম্ি 
শীত শীত কটর উিল  িাৎ তা টল….. তা টল জক এরকুল হপায়াটরাটক িথম্ব্ার 
পরািয় স্বীকার কটর জিটত  টব্? হপায়াটরার হচাটের োম্টি ম্যাজ  ব্াকযজলর মৃ্তুযো জক 
তা টল হেই অজিব্ার্যতার জিিুর ইজেত?  িাৎ জপটি  াটতর চাটপ আম্ার হঘার কােল। 
েজম্বত জফটর হপলাম্। হপায়াটরা আম্ার জদটক তাজকটয় ব্লল, জক ভাব্ে ব্নু্ধ? 
  
িা , জকেু িা, জকেু িা। জিটির অিস্তুত ভাব্োটক আডাল করার হচষ্টা করটত করটত 
ব্টল উজি। 
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ো ে রাে, জিয় ব্নু্ধ ো ে রাে। হপায়াটরা আম্ার জপটি  ালকা চাপড ম্াটর, েব্ জকেু 
এেিও হশর্  টয় র্ায় জি। 
  
আজম্ হ টে উজি। হপায়াটরা আম্ার ম্টির অব্িাো জিভুযল বু্ঝটত হপটরটে। আম্ার। 
 াজের েটে তাল জম্জলটয় হপায়াটরাও  াটে। আম্াটদর  ােটত হদটে ইেটপক্টর হিপও 
েশটব্দ হ টে ওটিি। 
  
এরপর আম্রা  াজেেুজশ ম্টি জব্দায় জিই ইেটপক্টর হিটপর কাে হথটক। পটরর েকাটল 
আম্রা আব্ার হেন্ট লু জফটর আজে। হ াটেটল হপৌঁটে হপায়াটরা িাজেযংট াটম্ হফাি কটর 
এব্ং জিটকর েটে কথা ব্লটত চায়।  িাৎ কটরই আজম্ ওর মু্টের ভাব্ ব্দটল হর্টত 
হদজে। িব্ল  তাশা, জচন্তা, উটদ্ব  ফুটে ওটি রু্ পৎ ওর মু্টে।  া,  া, আজম্ এেজি 
আেজে। হফািো হেটড জদটয় হপায়াটরা িব্ল রা  হম্শা  তাশায় ম্াথা ঝাোঁকায়, জক কাে। 
চল হ জিংে। ওর মু্টের জদটক তাজকটয় আম্ার ম্টি এক চরম্ আশিা হভটে ওটি। 
আতজিত  লায় আজম্ ব্জল জক  টয়টে হপায়াটরা? 
  
ম্াদাম্ হিাটয়ল জিক ভয়ির অেুি। হকাটকি জব্র্জক্রয়াটত আক্রান্ত। Mon Dieu, Mon 
Dieu, হকি হর্ আজম্ ওিাটক এোটি হরটে চটল জ টয়জেলাম্? হকি? 
  
. 
  
১৭. 
  
 এক ব্াক্স চটকাটলে 

http://www.bengaliebook.com/


 পেরিল অ্যাট এন্ড হাউস । আগাথা রিরি । এিকুল পোযারিা সমগ্র 
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িাজেযংট াটম্ র্াব্ার পুটরা রািাো হপায়াটরা জিটির ম্টি জব্ডজব্ড কটর চলল। জিটির 
অজত আত্মজব্শ্বােটক অজভশাপ জদজেল। আম্ার হব্াঝা উজচত জেল। স্ব টতাজি কটর 
হপায়াটরা ব্টল ওটি আম্ার হব্াঝা উজচত জেল। তারপর আম্ার জদটক তাজকটয় রুষ্ট  লায় 
ব্টল, জকন্তু আজম্ থাকটলই ব্া জক  ত? আজম্ র্া ব্যব্িা কটরজেলাম্ ম্াদাম্ জিটকর কাটে 
হপৌঁেি অেম্ভব্।  যাোঁ, পুটরাপুজর অেম্ভব্। হকউ জিশ্চয়ই আম্ার জিটদযশ অম্ািয কটরটে–
হক? 
  
আম্রা িাজেযংট াটম্ হপৌঁেব্ার পর একতলায় একো হোট্ট ঘটর জিটয় র্াওয়া  ল। ডািঃ 
ো াম্ একেু পরই এটলি। তাটক রীজতম্ত জব্ধ্বি, ফযাকাটশ হদোজেল। জচন্তা করটব্ি 
িা। উজি জিক আটেি। েম্েযাো  জেল উজি কতো জব্র্ শরীটর জিটয়টেি বু্ঝটত িা 
পারায়। এেি পজরজিজত োম্টল হিওয়া হ টে। 
  
জকন্তু জক ভাটব্ এো ঘেল? হপায়াটরা ডািাটরর কথা শুটি িথটম্ একো স্বজির জিশ্বাে 
হফটল, এরপর তীক্ষ্ণ  লায় িশ্নো কটর। হভতটর হর্টত কাটক অিুম্জত হদওয়া  টয়জেল? 
  
িা িা কাউটক হভতটর হর্টত হদওয়া  য়জি। 
  
 অেম্ভব্ হপায়াটরা দৃঢ়  লায় ব্টল। 
  
 িা িা, আজম্ েজতয ব্লজে। জব্শ্বাে করুি। 
  
জকন্তু, তা টল………… হপায়াটরার  লায় তীি েংশয় হভটে ওটি। 
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এক ব্াক্স চটকাটলে। 
  
ও - । আজম্ ওিাটক ব্টলজেলাম্, হ  ভ ব্াি, ব্ার ব্ার বু্জঝটয়জেলাম্ ব্াইটর হথটক 
আো জকেু োওয়া হতা দূটরর কথা, স্পশযও িা করটত। 
  
আজম্ হেো িািতাম্ িা। হব্াটঝিই হতা হকাি হম্টয়টক চটকাটলে হথটক দুটর রাো কত 
কজিি। তটব্ ভ ব্ািটক অির ধিযব্াদ, উজি ম্াত্র একোই হেটয়জেটলি। 
  
চটকাটলটের হভতর জক ভাটব্ হকাটকি হপারা  টয়টে? 
  
 েুব্ শি কাি ম্শায়। ম্াঝোি হথটক অটধযক কটর হভতরো ব্ার কটর জদটয় হকাটকি 
পুটর জদটয় আব্ার চটকাটলেো হিাডা হদওয়া  টয়টে। এটকব্াটর অটপশাদার কাোঁচা 
 াটতর কাি। 
  
হপায়াটরা মৃ্দু একো েডেড শব্দ কটর। 
  
আজম্ ক্রটম্ ব্যাপারো বু্ঝটত পারজে। র্াই হ াক, একব্ার জক ম্াদাম্ হিাটয়টলর েটে 
হদো করা র্াটব্? 
  
আম্ার ম্টি  য় ঘণ্টাোটিক পর র্জদ আপজি আটেি তটব্ ওিার েটে হদো করটত 
পারটব্ি। 
  
আম্রা ঘণ্টাোটিক হেন্ট লু-র রািায় অলেভাটব্ হ োঁটে হব্ডালাম্। হপায়াটরা এক ম্টি 
জক হর্ি জচন্তা কটর চটলটে  াোঁেটত  াোঁেটত। আজম্ কথা ব্টল ওর ম্টিােংটর্াট  জব্ে 
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193 

www.bengaliebook.com                                  সূরিেত্র 
 

 

ঘোলাম্ িা। ম্াটঝ ম্াটঝই হপায়াটরা ম্াথা িাডজেল আম্ার ভয় করটে হ জিংে। ভয় 
করটে। হব্শ ভয় করটে। এম্ি অদু্ভত, শরীর জশরজশর কটর ওিা ভজেটত কথাগুটলা 
ব্লজেল হর্ আজম্ও রীজতম্ত আতজিত হব্াধ করটত শুরু করলাম্। একেম্য় ও  িাৎ 
আম্ার কব্জির কােো োম্টচ ধরল, আজম্ ভুল কটরজে। হশাি ব্নু্ধ, আজম্ িথম্ হথটকই 
ভুল করজে। 
  
তার ম্াটি তুজম্ ব্লটত চাও এো োকার িটিয িয়? 
  
িা, িা, অব্শযই িয়। ওই ব্যাপারোয় আজম্ একটশা শতাংশ জিক। ও   যাোঁ। জকন্তু ওই 
দুটো……. েুব্ই ে ি………. অতযন্তই ে ি। তটব্  যাোঁ একো িােকীয় হম্াড অব্শযই 
অটপিা করটে,  যাোঁ, অব্শযই জকেু একো। তারপর  িাৎ জিপ্ত ভজেটত িায় হচোঁজচটয় ওটি 
আচম্কা। আজম্ ওিাটক ব্টলজেলাম্। ব্টলজেলাম্ জকিা? Ettee petite, ব্াইটর হথটক 
আো হকাি জকেু স্পশয করটব্ি িা। আম্ায় অম্ািয কটরটেি উজি। এরকুল হপায়াটরাটক 
অম্ািয কটরটেি। চার-চারটে মৃ্তুযর হোব্লও জক ওিার িটিয র্টথষ্ট িয়? পঞ্চম্ 
েুটর্া োও জিটতই  টব্? 
  
আজম্ হকাি কথা ব্জলিা। ব্লটত পাজরিা। জিশটব্দ ওর উটত্তিিার পারদোটক েুোঁটত হচষ্টা 
কটর চজল। তারপর একেম্য় আম্রা জফটর চজল। োম্ািয অটপিার পর আম্াটদর ডাক 
পটড। জব্োিায় ব্াজলটশ হ লাি জদটয় আধটশায়া জিক। অজিরভাটব্  াত দুটো িটড 
চটলটে, এপাশ ওপাশ করটে। মু্টে হচাটে জ্বটরর ভাব্। আব্ার। জব্ডজব্ড কটর ব্টল 
হে। 
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হপায়াটরা জিকটক হদো ম্াত্র হব্শ আটব্ তাজডত  টয় পটড। ওর  াতোটক জিটির 
 াটতর ম্টধয হচটপ ধটর। 
  
তা টল আপিার এই িাজেযংট াম্ও আেকাটত পারল িা। তীক্ষ্ণ  লায় ব্টল জিক। 
  
 আপজি র্জদ আম্ার জিটদযশ ম্ািটতি তা টল অব্শযই েব্ জিকিাকই চলত। 
  
 জিক জব্স্ময়ভরা হচাটে তাকায়, জকন্তু আজম্ হতা তাই কটরজে। 
  
হপায়াটরা অজিরভাটব্ ম্াথা িাটড ম্াদাম্ হিাটয়ল আজম্ আপিাটক ব্টলজেলাম্ ব্াইটরর 
হকাি োব্ার োওয়া হতা দূটরর কথা, স্পশযও িা করটত। হকাি জকেু িয়। 
  
জকন্তু, আজম্ হতা হেরকম্ জকেু কজরজি। 
  
জকন্তু ওই চটকাটলেগুটলা? 
  
ও , ওগুটলা হতা আপজি পাজিটয়জেটলি। 
  
 ম্াটি? 
  
ওগুটলা হতা আপিার পািাি। ওগুটলা হকি োব্ িা? 
  
হপায়াটরা এব্ার তজডতা টতর ম্ত চম্টক ওটি, জকন্তু আজম্ হতা হেরকম্ জকেু পািাইজি। 
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তা জক কটর  টত পাটর? ব্াটক্সর হভতর আপিার স্ব টি হলো কাডয জেল। 
  
জক? হপায়াটরা জব্মূ্ঢ় মু্টে তাজকটয় থাটক। 
  
জিক  তব্াক ভজেটত হপায়াটরাটক লিয কটর। তারপর িােয হম্টয়জেটক ইজেটত কাটে 
ডাটক। হে এটল তাটক চটকাটলটের ব্াটক্সর হভতর হর্ কাডযো জেল হেো আিটত ব্টল। 
রু্ব্তীজে কাোঁটচর িািালাোর পাটশ হেজব্লোর জদটক এজ টয় র্ায়। কাডযো  াটত জিটয় 
এজ টয় আটে। জিক কাডযো হপায়াটরার জদটক এজ টয় হদয়। হপায়াটরা কাডযো  াটত জিটয় 
হক হ টল। আজম্ জব্স্ফাজরত হচাটে হদজে, ফুটলর হদাকাটির কাডযোটত হপায়াটরা হর্ 
কথাগুটলা জলটেজেল, এই কাডযোটতও স্পষ্ট স্বেন্দ  াটতর হলোয় হুব্হু হেই কথাগুটলাই 
হলো। 
  
Sacritonnere’ হপায়াটরার  তব্াক মু্ে জদটয় শব্দদুটো জেেটক হব্র  য়। 
  
 হদেটলি হতা? জিক অজভটর্াট র  লায় ব্টল। 
  
 আজম্ এো জলজেজি। 
  
 জক? জিক তীি হচাটে তাজকটয় থাটক। 
  
র্জদও এো হুব্হু আম্ার  াটতর হলোর ম্তই। 
  
হপায়াটরার কথাো শুটি জিক োয় হদব্ার ম্ত কটর ব্টল  যাোঁ। কম্লা রটঙর কারটিশাি 
ফুলগুটলাটত হতা একই রকম্  াটতর হলো জেল। 
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হপায়াটরা তীি হচাটে কাডযো  াটত জিটয় তাজকটয় থাটক। 
  
আর তাই ওই চটকাটলটের ব্াক্সো হপটয় আজম্ হকািরকম্ েটন্দ  কজরজি। 
  
জক কটর ব্া েটন্দ  করটব্ি? জক কটর েটন্দ  করা েম্ভব্। ওহ্, জিজিয়াে, এক 
জিজিয়াে শয়তাটির মু্টোমু্জে  টয়জে আম্রা। অোধারে। 
  
জিক অজিরভাটব্ িটডচটড ব্টে। 
  
জিটিটক হদার্ী ভাব্টব্ি িা ম্াদাম্ হিাটয়ল। হদার্ র্জদ হকউ কটর থাটক, হে আজম্।  যাোঁ 
আজম্। এই েম্ভাব্িায় কথাো আম্ার আট ই ভাব্া উজচত জেল। অব্শযই ভাব্া উজচত 
জেল। িা ম্যাডাম্ িা। জচন্তা করটব্ি িা। ো ে আিুি ম্টি। ো ে। এরপর হথটক 
এরকুল হপায়াটরা আর এরকম্ হকাি জকেু  টত হদটব্ িা। জদজব্য জদজে। এোই জেল 
আম্ার হশর্ ভুল। 
  
এরপর এরকুল হপায়াটরা ঘর হথটক হব্র  টয় এল। আম্রা জ টয় হম্েটির ঘটর 
ঢুকলাম্। হ াো ব্যাপারোয় ম্জ লা হব্শ জব্িত এব্ং  তচজকত, জব্ম্র্যও। 
  
হপায়াটরা তাটক র্থােম্ভব্ োন্ত্বিা হদব্ার পর ব্লল, কাল পা ারাদার হর্ জেল আজম্ একেু 
তার েটে কথা ব্লটত চাই। 
  
হম্েি েটে েটে তাটক হডটক পািাটলি। হরা াটে হচ ারার, েরল মু্েশ্রীর এক রু্ব্ক। 
চটকাটলটের ব্াক্সো কাল কেি এটেজেল িশ্ন করায় হে অে ায় মু্টে উত্তর হদয়, 
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োরাজদি কত ম্ািুর্ কত জকেুর িটিয আেটে র্াটে, েব্ার কথা, েব্জকেুর কথা ম্টি 
রাো মু্শজকল। 
  
হপায়াটরা তাটক ব্টল িােয হম্টয়জে ব্টলটে এো েব্ার হশটর্ এটেজেল। েটন্ধয েো 
িা াদ। 
  
েটে েটে রু্ব্কজের মু্ে উজ্জ্বল  টয় ওটি,  া,  া জিক। এক ভদ্রটলাক ব্াক্সো জিটয় 
এটেজেটলি। 
  
হরা া হচ ারা, পাতলা চুল? হপায়াটরা আে ী  লায় িশ্ন কটর। 
  
চুল পাতলা হেয়াল আটে। হচ ারাো হরা াটে, জকিা ম্টি করটত পারজে িা। 
  
 হতাম্ার জক ম্টি  য় চালযে ভযাইে জিটিই ব্াক্সো জিটয় এটেজেটলি? জব্ডজব্ড কটর 
হপায়াটরাটক ব্জল। আম্ার হেয়াল জেল িা িািীয় ম্ািুর্ জ োটব্ ওটক অটিটকই হচটি। 
  
িা, িা, জর্জি এটেজেটলি জতজি জম্িঃ ভযাইে িি। পা ারাদার রু্ব্কজে ব্টল উজি লম্বায় 
হব্শ জকেুো হব্জশ জেটলি। অটিক হব্জশ েুপুরুর্ও। একেু হভটব্ জিটয় হে হর্া  কটর। 
  
লািারুম্। আম্ার মু্ে হথটক শব্দো হব্র  ওয়া ম্াত্র হপায়াটরা তীি ভৎেযিার হচাটে। 
আম্ার জদটক তাকায়। আজম্ ম্াথা হ জলটয় িম্া চাওয়ার ভজে কজর। 
  
তারপর? হপায়াটরা পা ারাদারজের জদটক তাজকটয় িশ্ন কটর। 
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198 

www.bengaliebook.com                                  সূরিেত্র 
 

 

আজম্ ভদ্রটলাটকর  াত হথটক পাটেযটলর ব্াক্সো জিটয় হভতটরর ঘটরর হেজব্টল রাজে। 
র্ত জিজিে আটে েব্ ওোটি িম্া করাোই জিয়ম্। তারপর হর্ হরা ীর জিজিে হেই 
ঘটরর িােয এটে হেো জিটয় র্ায়। 
  
হপায়াটরা এব্ার ম্াথা িাটড, জিক আটে, ধিযব্াদ। তুজম্ এেি আেটত পার। 
  
পা ারাদারজে হব্র  টয় র্াব্ার পর হপায়াটরা হম্েটির জদটক তাজকটয় ব্টল, এব্ার একেু 
িােযজের েটে কথা ব্লটত চাই আজম্। 
  
িােয হম্টয়জে েুব্ ে টিই েটন্ধয িা াদ পাটেযলো জিটয় র্াব্ার কথা ম্টি করটত পারল। 
  
হপায়াটরা জব্ডজব্ড কটর ব্টল, তার ম্াটি পাটেযলো িীটচর হেজব্টল হব্শ জকেু েম্য় 
পটডজেল িিরজব্ ীি অব্িায়। 
  
এই ব্াক্সো োডাও আরও দুটো ব্াক্স জেল। একো ফুটলর। অিযো ডাক ম্ারফত 
এটেজেল। আশ্চটর্যর ব্যাপার  টে, হেোও এক ব্াক্স চটকাটলে। 
  
কথাো হশািাম্াত্র হপায়াটরা হকৌতূ লী  লায় িশ্ন কটর, আরও একো অিয ব্াক্স? হক 
পাজিটয় জেল হেো? 
  
িা, ওই ব্াক্সোর হভতর হকাি কাডয ব্া হিরটকর িাম্ জেল িা। জম্ে ব্াকযজল দুটো ব্াক্সই 
েুটলজেটলি। তারপর আটিটপর ভজেটত ব্টলজেটলি–জক দুভযা য, এত হলাভিীয় চটকাটলে 
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অথচ আম্ার োওয়া ব্ারে। তারপর জতজি ওই ব্াক্সো আম্াটক েজরটয় জিটয় হর্টত ব্টল 
অিয ব্াক্সো হথটক তুটল একো চটকাটলে হেটয়জেটলি। 
  
 ােপাতাটলর ব্াইটর হব্র  টয় এটে হপায়াটরা িব্ল জচন্তাজন্বত ভজেটত ব্টল। েংশটয়র 
ওপর আব্ার িতুি েংশয় হর্া   টে। ওর কপাটল জচন্তার ভাোঁি পটড অন্তত একো 
ব্যাপার হতা বু্ঝটত ব্া িািটত পারা হ ল, ব্াক্সো লািারুম্ এটিজেটলি। 
  
ব্যাপারো আম্ার কাটে েুব্ আশ্চটর্যর লা টে। 
  
তুজম্ জক ওিাটক এব্যাপাটর জকেু ব্লটব্? 
  
অব্শযই। জিজশ্চতভাটব্ই। ম্াদাম্টিাটয়টলর শারীজরক অব্িা এেি হকম্ি হেো ওিাটক 
িািাটিা আম্াটদর কতযব্য। ম্াদাম্ মৃ্তুযর হদারট াডায় রটয়টেি,  য়ত ব্াোঁচাটব্ি িা, 
শুিটল ওিার ম্ািজেক অব্িাো জিক জক রকম্  য় িািটত েুব্ ইটে করটে। তুজম্ েুব্ 
েুোঁজেটয় এই কথাো হশািাম্াত্র ওিার মু্টের অজভব্যজিো জিক জিক িির করটব্। অব্শযই 
বু্টঝ হিটব্। 
  
লািারুেটক েুোঁটি হপটত অেুজব্ধা  ল িা। হেৌভা যব্শত হ াটেটলর ব্াইটর  াজডর হ ে 
েুটল ঝুোঁটক পটড জতজি জক হর্ি পরীিা করজেটলি। 
  
হপায়াটরা জব্িা কালটিটপ হোিা ওর কাটে চটল হ ল, ম্োঁজেটয় লািারুম্, কাল 
েটন্ধযটব্লা আপজি ম্াদাম্ হিাটয়ল জিটকর িিয একো চটকাটলটের ব্াক্স হরটে 
এটেজেটলি। 
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দৃঢ়  লায় ব্টল  যা। হব্শ একেু অব্াক  টয়ই হপায়াটরার জদটক তাকায় হে। এরকম্ 
একো োম্ািয ব্যাপাটর হপায়াটরাটক ম্াথা ঘাম্াটত হদটে হর্ি জকেুো জব্রি  লাটতই 
এরপর হে ব্টল, আেটল ওো পাজিটয়জেটলি হেজড, ম্াটি, জম্টেে রাইে। উজিই 
আম্াটক ব্টলজেটলি, অিুটরাধ কটরজেটলি ওো হপৌঁটে জদটয় আেটত। 
  
ও , তাই বু্জঝ? কটয়ক মু্ ূতয চুপ কটর হথটক তারপর হপায়াটরা িশ্ন কটর, জম্টেে 
রাইে এেি হকাথায়? 
  
একতলার লাউটে হপটয় র্াটব্ি। 
  
আম্রা হভতটর ঢুটক হদেলাম্ জতজি এক কাপ চা জিটয় ব্টে আটেি। আম্াটদর হদোম্াত্র 
উজদ্বগ্ন, দুজশ্চন্তােি মু্টে জতজি িশ্ন করটলি, জিক িাজক আব্ার অেুি  টয় পটডটে? 
  
 যাোঁ। েুব্ র েযিিক ব্যাপার ম্াদাম্ হিাটয়ল, আো, আপজি কাল জব্টকটল ম্াদাম্ 
জিকটক একব্াক্স চটকাটলে পাজিটয়জেটলি হতা? 
  
 যাোঁ, জিকই আম্াটক ব্টলজেল হেগুটলা পািাটত। 
  
ম্াদাম্ হিাটয়ল জিক আপিাটক চটলাটলে পািাটত অিুটরাধ কটরজেল? হপায়াটয়ার ভজেটত 
জব্স্ময় চাপা থাটক িা। 
  
অব্শযই, হেডজরকা দৃঢ়  লায় ব্টলি। 
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জকন্তু ওিার েটে আপিার হদো  ল জক ভাটব্? কারও েটে ওিার হদো করা হতা 
ব্ারে। 
  
িা হদো  য়জি। জিক আম্াটক হেজলটফাি কটরজেল। 
  
কথাো শুটি হপায়াটরাটক জকেুো চম্জকত হদোয়, আো কথাগুটলা ব্লার েম্য় ওিার 
 লা ব্া কথা ব্লার ভজে জক দুব্যল িান্ত ম্টি  টয়জেল? 
  
িা, এটকব্াটর িা। ব্রং হব্শ দৃঢ়  লায় কথা ব্লজেল। হব্শ জকেুো অিযরকম্ই 
হলট জেল ওর  লা এব্ং কথা ব্লার ভজেো। িথম্ো আজম্ হতা বু্ঝটতই পাজরজি জিকই 
হর্ কথা ব্লটে। 
  
তবু্ আপজি জিজশ্চত  টয় হ টলি হর্ এো আপিার ব্ান্ধব্ীই ব্লটেি। 
  
হেডজরকা এব্ার জকেুো চম্জকত হচাটে তাকায়। হপায়াটরার কথার অথযো হর্ি 
েজিকভাটব্ ওর হব্াধ ম্য  য় িা। 
  
তার ম্াটি? জিক িা  টল হক  টব্? 
  
হপায়াটরা মৃ্দু  াটে, অথচ  ম্ভীর মু্টে ব্টল, েুব্ হকৌতূ ল-উেীপক িশ্ন। একেু হথটম্ 
জক হর্ি হভটব্ হিয় হপায়াটরা, আপজি জদজব্য কটর ব্লটত পারটব্ি ওো আপিার 
ব্ান্ধব্ীরই কণ্ঠস্বর জেল? 
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িা। ধীর কটণ্ঠ অজিজশ্চত ভজেটত ব্টল হেডজরকা। জিটকর কণ্ঠ ওো, আজম্ জিজশ্চত ব্লটত 
পারব্ িা, ওর কণ্ঠ জভন্নরকম্। তটব্ হেই েম্য় আম্ার ম্টি  টয়জেল  য়ত হফাটি 
শুিটত ওইরকম্ লা টে। অথব্া অেুিতার কারটে……….. 
  
হপায়াটরা ম্াথা হ জলটয় হেডজরকার ব্িটব্য োয় হদয়। 
  
 িায়  তভম্ব  লায় হেজড এব্ার ব্টল, হক? তা টল ওো হক হফাি কটরজেল? 
  
আজম্ হেোই হতা েুোঁটি হব্র করার হচষ্টা করজে ম্াদাম্। হপায়াটরার  লার  াম্ভীটর্য এব্ার 
হেজডর মু্টে ধীটর ধীটর তীি আতি ফুটে ওটি। জক হর্ি একো বু্টঝ হিব্ার ভজেটত হে 
ব্টল, জিক হকম্ি আটে জম্িঃ হপায়াটরা? ওর জকেু  টয়টে জক? 
  
হপায়াটরা োয় হদব্ার ভজেটত ম্াথা হদালায়, আপিার ব্ান্ধব্ী ভয়ির অেুি  টয় 
পটডজেটলি। আপিার পািাি চটকাটলেগুটলার ম্টধয তীি জব্র্ হম্শাি জেল। হপায়াটরার 
কথাগুটলা শুিটত শুিটত হেজড জশউটর ওটি। ভয়ির আতটি দু াটত মু্ে ঢাটক, িা, িা, 
তা  টত পাটর িা। জব্র্? হ  ভ ব্াি তা জক কটর েম্ভব্? আজম্ আর জিম্ োডা 
চটকাটলেগুটলার ব্াক্সো হকউ স্পশয কটরজি। আপিাটদর জিশ্চয়ই হকাথাও ভুল  টে জম্িঃ 
হপায়াটরা। ভুল  টে। এ  টত পাটর িা। 
  
আম্ার হকাি ভুল  টে িা ম্াদাম্। ভুল  ব্ার হকাি েুটর্া ই হিই। হপায়াটরা ঘুটর 
দাোঁডায়। জেোঁজডর জদটক  াোঁেটত থাটক। আজম্ ওটক অিুেরে কজর। 
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আম্াটদর ঘটর এটে হপায়াটরা জিপ্তভজেটত েুজপো জব্োিার ওপর েুোঁটড হফটল, জকেু 
বু্ঝটত পারজে িা। আজম্ জকেু বু্ঝটত পারজে িা। পুটরাপুজর অন্ধকাটর রটয়জে। ম্াদাম্ 
হিাটয়ল জিটকর মৃ্তুযটত হক লাভব্াি  টব্? ম্াদাম্ রাইে চটকাটলে ব্াক্স জকটিটেি 
স্বীকার করটেি। তারপটরও উজি……… িা, হেো অতযন্ত মূ্টের ম্ত কাি  টব্। আর 
উজি হম্াটেই হব্াকা িি। এটকব্াটরই িা। হেটিটত্র….। 
  
জকন্তু উজি হকাটকি হিি। হ জিংে ব্যাপারো ম্াথায় রাে। এটত হকাি ভুল হিই। আর 
চটকাটলটের হভতর হকাটকি হপারা জেল তাটতও হকাি ভুল হিই। আর একো ব্যাপার 
লিয কটরে? উজি ব্লটলি অিযোয়, এোয় িয়। এোর ব্যােযাও পাওয়া র্াটে িা। অিয 
চটকাটলটের ব্াক্সোর কথাটতা ওিার িািব্ারই কথা িয়। তা টল? হপায়াটরা একো লম্বা 
শ্বাে োটড। ওর কপাটল জচন্তার  ভীর োোঁি। ম্াদাম্ রাইে জিজশ্চতভাটব্ই জকেু িাটিি। 
জকন্তু মু্ে েুলটেি িা। আর উজি হেরকম্ ম্জ লা িি কথার চাটপ ঘাব্টড জ টয় জকেু 
ব্লটব্ি। জকন্তু জক িাটিি উজি? হেো ব্লটেি িা? ওিার হেজলটফাটির কথা জক েজতয? 
িা উজি ব্াজিটয় ব্লটেি? র্জদ েজতয  য় তা টল ওো কার  লার স্বর জেল? 
  
েব্ পুটরা অন্ধকার। 
  
  তাশার ব্জ িঃিকাশ শুটি আজম্ ব্ললাম্ অন্ধকাটরর পরই জকন্তু েূটর্যাদয়  য়। 
  
হপায়াটরা েম্থযটির ভজেটত ম্াথা িাটড, তা টল, জদ্বতীয় আটরকো ব্াক্স জেল। হেো 
এটেজেল ডাকটর্াট । 
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আজম্ আব্ার জকেু ব্লটত র্াজেলাম্। হপায়াটরা দ্রুত আম্াটক ব্াধা হদয়, িা, িা, আব্ার 
একো িব্চি িয়। আজম্ আর জিটত পারব্ িা। তুজম্ জক েজতয আম্ার একিি 
শুভাকাজি ব্নু্ধ? 
  
আজম্ হব্শ অব্াক হচাটে তাকাই অব্শযই। 
  
 তা টল র্াও হ জিংে, এক ব্াক্স তাে জকটি আি। 
  
আজম্ তীি হচাটে ওর জদটক তাকালাম্। আব্ার িাণ্ডা  লায় ব্ললাম্, হব্শ। 
  
আজম্ পজরষ্কার বু্ঝটত পারলাম্ এই তাে জকটি আিব্ার অিু াটত হপায়াটরা এেিকার 
ম্টতা ব্যাপারো আম্ার কাটে এজডটয় হর্টত চাইটে। 
  
এোটিই আজম্ ওটক ভুল বু্টঝজেলাম্। হেই রাটত োব্ার পর িায় ১০-১৫ জম্জিে িা াদ 
ব্েব্ার ঘটর এলাম্ দুিটি। হদেলাম্ আম্ার আিা তােগুটলা একোর ওপর একো 
ব্জেটয় োজিটয় ঘর ব্ািাটে। আজম্ িাজি এো ওর পুরটিা পিজত। র্েি স্নাযু়র ওপর 
জদটয় ঝড ব্টয় র্ায়, হপায়াটরা এইভাটব্ই স্নাযু়টক শান্ত কটর, ব্লা ভাল জিটির স্নাযু়টক 
ব্টশ আটি। এইেব্ হদেটত হদেটত হচয়াটর হ লাি জদটয় কেি হর্ আজম্ ঘুজম্টয় পটডজে 
জিটিই িাজি িা।  িাৎ হপায়াটরার ঝাোঁকুজিটত আম্ার ঘুম্ ভাঙল। ঘজডর জদটক তাজকটয় 
চম্টক উিলাম্, হোয়া পাোঁচো। েকাল  টয় হ টে। হচাে কচলাটত কচলাটত হপায়াটরার 
জদটক তাকালাম্, আম্াটক দু াত িাডাটত িাডাটত উচ্ছ্বােভরা  লায় হে আম্াটক ব্টল 
চটলটে, তুজম্ জিক ব্টলে ব্নু্ধ, একদম্ জিক ব্টলজেটল। 
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আজম্ আটধা ঘুটম্র  লায় ব্জল–জক ব্যাপার? 
  
 ম্াদাম্ হিাটয়ল ম্ারা জ টয়টেি। 
  
 জক-ই-ই-ই? আজম্ আোঁতটক উজি, হচয়াটর েোি উটি ব্জে। 
  
আটর িা, িা। েজতয েজতয ব্যাপারো ঘটেজি। 
  
আজম্ একো স্বজির শ্বাে হফজল। উটত্তিিার হচাটে হপায়াটরার জদটক তাকাই। এ আব্ার 
জক ধরটির রজেকতা? 
  
তটব্ ব্যাপারোর র্জদ ব্যব্িা করা র্ায় আ াম্ী ২৪ ঘণ্টার ম্টধয। 
  
হপায়াটরা  াজশেুজশ ভজেটত আম্ার জদটক তাকায়–েুিো েমূ্পেয  ল, চারব্ার, চারব্ার 
হচষ্টা চাজলটয়ও ব্যথয  টয় অব্টশটর্ েুিী েফল  ল। আজম্ হদেটত চাই তারপর জক ঘটে? 
  
েুব্ই ইন্টাটরজিং ব্যাপার  টব্ এো। আম্ারও তাই ম্টি  টে িা। আম্ার জদটক। 
তাজকটয় কথাো ব্লটলও, আেটল জিটির ম্টি স্বট াটতাজির ম্টতা কটর ব্টল। 
  
. 
  
১৮. 
  
 িািালায় একজে মু্ে 
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পটরর জদটির ঘেিাগুটলা আম্ার সৃ্মজতটত র্থার্থ হিই। েকাল হথটকই িচণ্ড হব্ট  জ্বর 
এল। জ্বটরর হঘাটর িায় অটচতি  টয় শুটয় রইলাম্। এরপর জক ঘেিা ঘেল জকেুই 
িািটত পারলাম্ িা। শুধু শুটয় শুটয় জ্বটরর হঘাটর বু্ঝটত পারজেলাম্ হপায়াটরা একব্ার 
কটর ঘটর আেটে আব্ার হব্জরটয় র্াটে। 
  
পটর িািটত পারলাম্ হপায়াটরা ডািঃ ো াটম্র েটে কথা ব্টল জিটির পজরকল্পিাোয় 
তাটক রাজি করায়। 
  
ডািঃ ো াটম্র জব্শ্বি কটয়কিি  ােপাতাল কম্যচারীটকও জিটির পজরকল্পিায় োজম্ল 
কটর। অব্শযই ডািঃ ো াটম্র  ােপাতাল কম্যচারীটদর িভাটব্ই এো েম্ভব্  য়। তারপর 
পুজলশ। কটিযল ওটয়িি িথটম্ হপায়াটরার িিাব্টক েুব্ একো ব্ািব্তার ব্া 
বু্জিম্াটির কাি ব্টল ম্ািটত পারজেটলি িা। হপায়াটরার হব্াঝাটিার পর জতজিও 
অটিকো জিম্রাজি  টয়ই েম্মজত জদটলি। র্জদও জতজি হব্শ পজরষ্কার িাজিটয় জদটলি 
ব্যাপারোটত তার হকাি দাজয়ত্ব থাকটে িা। জম্থযাচাটরর দাজয়ত্ব পুটরাোই হপায়াটরাটক 
জিটত  টব্। এব্ং তারপটরর দাজয়ত্বও। হপায়াটরা এককথায় রাজি  টয় র্ায়। 
  
োরাো জদি কম্বল মু্টড শুটয়ই কাজেটয় জদলাম্। ম্াটঝ ম্াটঝই হপায়াটরা এটে ঘেিার 
োম্প্রজতকতম্ অে জত েম্পটকয আম্াটক ওয়াজকব্ াল কটর র্াজেল। জব্টকটলর জদটক 
ঘটর এটে হচাে জেটপ মু্চজক হ টে ব্লল, এক িি জলজল পািাব্ার ব্যব্িা করটত  টব্ 
বু্ঝটল?  ভীর েম্টব্দিার েটে কথাো ব্টল হপায়াটরা। 
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একেু হ টে ও আব্ার হর্া  কটর জক ভয়ির ম্িার ব্যাপার। িায় েটে েটে ও আব্ার 
হব্জরটয় র্ায়। রাটতর জদটক আব্ার ঘটর আটে।একেু আট  ম্াদাম্ রাইটের েটে কথা 
 ল। উজি জিয় ব্নু্ধর আকজস্মক মৃ্তুযটত ভীর্েভাটব্ হভটে পটডটেি। জিক হিই জব্শ্বােই 
করটত পারটেি িা। ব্ারব্ার ব্লজেটলি, ওরকম্ একিি েেফটে, িােচঞ্চল হম্টয়……… 
এ ভাটব্ অকাটল……আজম্ও েব্যান্তকরটে ওর কথায় োয় জদলাম্। ও  জক ম্িার েব্ 
কাণ্ডো হর্ ঘেটব্ এব্ার। 
  
তুজম্ জক কটর ব্যাপারোটক উপটভা  করে? িীে  লায় আজম্ ব্জল। 
  
আিঃ হ জিংে, হব্াকার ম্ত কথা ব্ল িা। এো আম্ার পজরকল্পিার একো অে। 
ম্িাোটক েফল ভাটব্ েফল করা। র্াইট াক, কথা িেটে উজি ব্ারব্ার ব্লজেটলি 
চটকাটলটের ব্যাপারো উজি জকেুটতই বু্ঝটত পারটেি িা। ব্যাপারো অেম্ভব্। আজম্ তেি 
ওটক ব্জল, ম্য়িা তদটন্তর জরটপাটেযই েব্ িািা র্াটব্। তেি আপজি জিজশ্চত  টব্ি। 
আম্ার মু্টে চটকাটলটে হকাটকি হম্শাটিা জেল শুটি, ম্াদাম্ হিাটয়ল জিটকর তাটতই 
মৃ্তুয  টয়টে িািটত হপটর উজি ভীর্ে ঘাব্টড হ টলি। 
  
তুজম্ জিকই ব্টলে হ জিংে। েম্ভাব্িা িব্লভাটব্ হেজদটকই ইজেত কটরটে। জকন্তু 
অপরাটধর অজত েরলীকরে ব্যাপারোই আম্ার হব্শ ধাোঁধায় হফটলটে হ । 
  
হপায়াটরা আম্ার োম্টির হচয়ারোয় ব্টে। এে, আর একব্ার েম্ভাব্িাগুটলা জব্টের্ে 
কটর হদো র্াক। হদো র্াটে। এটিটত্র জতিটে েম্ভাব্িা ঘেটত পাটর। িথম্ েম্ভাব্িা, 
ম্াদাম্ রাইে চটকাটলে এটিজেটলি। জম্িঃ লািারুম্ হেো জদটয় আটেি। এটিটত্র ওটদর 
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দুিটির হকউ একিি, অথব্া, দুিিই অপরাধী  টত পাটরি আর ওই তথাকজথত ম্াদাম্ 
হিাটয়টলর হফাি? জিটভযিাল ব্ািাটিা। 
  
হপায়াটরা থাটম্। তারপর একেু হভটব্ জিটয় আব্ার ব্লটত শুরু কটর েম্ভাব্িা দুই, 
জদ্বতীয় চটকাটলে ব্াক্সো। হর্ হকউ হেো পািাটত পাটর। আম্াটদর েটন্দট র তাজলকায় 
ক হথটক ি’-র ম্টধয হর্ হকউ। জকন্তু, হেটিটত্র হফািো করা  ল হকি? ব্যাপারো 
এভাটব্ িজেল করা  ল হকি? হতাম্ার জক ম্টি  য় হ জিংে? 
  
আজম্ ম্াথা িাডলাম্। একশ দুই জডজে জ্বটরর হঘাট র ধরা ম্জিষ্ক জিটয় আম্ার পটি 
এরকম্ িজেল জব্র্টয় ম্ন্তব্য করা অেম্ভব্। 
  
হপায়াটরা হচয়ার হথটক একব্ার উটি দাোঁডায়, তারপর আব্ার ব্টে পটড। এব্ার েম্ভাব্িা 
জতি, ম্াদাম্ রাইটের আিা জিটদযার্ োধারে ব্াক্সোটক ব্দটল হদওয়া  টয়জেল জব্র্ভরা 
চটকাটলটের ব্াক্স জদটয়। হেটিটত্র হেজলটফািোর একো রু্জিেেত কারে পাওয়া র্ায়। 
ম্াদাম্ রাইটের পটি ম্াদাম্ হিাটয়ল ব্াকযজলটক েুি করার রু্জিেেত হব্শ জকেু কারেও 
হব্র করা অেম্ভব্  টব্ িা। েুতরাং, েম্ভাব্িা জতি-হকই েব্টচটয় হব্জশ রু্জিো য কারে 
ব্টল ম্টি  টে। তাই িয় জক? 
  
অব্শযই। হপায়াটরা আম্ার কথায় জিজব্যব্াটদ োয় হদয়। এতজকেু পটরও হপায়াটরা জকন্তু 
জিজশ্চন্ত  টত পাটর িা। দু  াটত মু্ে হঢটক হচয়াটর হ লাি জদটয় একম্টি জক হর্ি 
ভাব্টত থাটক। িািা কথা জচন্তা করটত করটত একেম্য় কেি হর্ি দুব্যলতািজিত 
কারটে ঘুজম্টয় পজড। 
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আম্ার আব্ার র্েি ঘুম্ ভাঙল তেি হব্শ  ভীর রাত। হেজব্টলর োম্টির হচয়ারোয় 
ব্টে রটয়টে হপায়াটরা। ওর োম্টি একো হোলা ব্ড কা ি। আজম্ হদটেই জচিটত 
পারলাম্। ওো হেই কা ি হর্োর ম্টধয হপায়াটরা ক’ হথটক ি’ পর্যন্ত েটন্দ িিকটদর 
একো তাজলকা বতজর কটরজেল। হপায়াটরা হর্ি আম্ার ম্টির অিুচ্চাজরত িশ্নো পডটত 
পাটর,  যাোঁ ব্নু্ধ, পুটরা ব্যাপারোটক আব্ার িতুি কটর ব্ািাজে আজম্। এটকব্াটর েমূ্পেয 
অিয দৃজষ্টভজে হথটক হদেজে আব্ার। আব্ার, িতুি জকেু িশ্ন র্ার উত্তর েুোঁটি পাওয়াো 
এই িতুি এব্ং পজরব্জতযত পজরজিজতটত েুব্ িরুজর। 
  
কতদুর এজ টয়ে তুজম্? আম্ার িটশ্ন হপায়াটরা উত্তর হদয়, িায় হশর্ কটর হফটলজে। 
তুজম্ শুিটত চাও? 
  
জিশ্চয়ই। 
  
 হব্শ। আজম্ তা টল হতাম্াটক পটড হশািাজে পুটরাো। 
  
হপায়াটরা োম্ািয হকটশ জিটয়  লা পজরষ্কার কটর জিটয় পডটত শুরু কটর। 
  
(ক) এজলি–হকি হে রাটত ব্াজি হপাডাটিা হদেটত িা জ টয় ব্াজডর হভতর জেল। 
ম্াদাম্টিাটয়টলর অব্াক  ওয়া এব্ং হদওয়া িম্াে (িজত ব্েরই ও ব্াজি হপাডাটিা 
হদেটত হব্র  য়) ব্টল জদটে ব্যাপারো অস্বাভাজব্ক। ও জক েটন্দ  কটরজেল জকেু 
ঘেটব্? ও জক কাউটক ব্াজডটত (ি?) ঢুকটত হদটেজেল? হ াপি পযাটিল আটে ঘটর, এ 
ব্যাপাটর জক ও েজতয কথা ব্লটে? র্জদ েজতয হেরকম্ জকেু থাটক, হকাথায় আটে হকি 
ম্টি করটত পারটে িা? ও হিার জদটয় আটে ব্লটে? র্জদ েজতয হেরকম্ জকেু থাটক, 
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হকাথায় আটে হকি ম্টি করটত পারটে িা? ও হিার জদটয় আটে ব্লটে, অথচ, 
ম্াদাম্টিাটয়ল অস্বীকার করটেি। ব্যাপারো ব্ািাটিা  টল, এজলি হকি ব্াজিটয় ব্লটে? 
জিকটক হলো ম্াইটকল হেেটির হিম্পত্রগুটলা জক ও পটডটে? িাজক ম্াদাম্টিাটয়টলর 
এিট িটম্টন্টর েব্র শুটি ওর জব্স্ময় েজতয? 
  
 (ে) এজলটির স্বাম্ী র্তো হদোয় েজতয জক ততোই জিটব্যাধ ব্া েরল, ভাল ম্ািুর্? ওজক 
হেেব্ িাটি (র্াই হ াক হেো) র্া এজলি িাটি? 
  
( ) এজলটির েন্তাি–রি, জ ংো হদটে ওর আিন্দ পাওয়া জক ওর ব্য়েী হেটলর পটি 
স্বাভাজব্ক, িাজক হে ম্ািজেক অেুি? এই ম্ািজেক অেুিতা জক হে ব্াব্া-ম্া কারও কাে 
হথটক হপটয়টে? ও জক হেলিা জপিল হথটক কেিও গুজল েুোঁটডটে? 
  
(ঘ) জম্িঃ ক্রফে হক ইজি? হকাথা হথটক এটেটেি? জতজি হর্ো জদজব্য কটর ব্লটেি, হেো 
জক েজতয! উইলো েজতয উজি পাজিটয়জেটলি? র্জদ িা পাজিটয় থাটকি, তা টল তার 
হপেটি উটেশয জক? 
  
(ঙ) জম্টেে ক্রফে (জম্িঃ ক্রফটের ম্ত একই) হক, হকাথা হথটক এটেটেি, ওরা স্বাম্ী-স্ত্রী 
জক হকাি কারটে আত্মট াপি কটর আটেি? তাই র্জদ  টব্, কারে জক হেই 
আত্মট াপটির? ব্াকযজল পজরব্াটরর েটে ওটদর জক হকাি েম্পকয, হর্া াটর্া  আটে? 
  
(চ) জম্টেে রাইে–উজি জক জিক-এর ব্া দাটির ব্যাপাটর িািটতি? জিেক অিুম্াি? িা 
জক উজি ব্ান্ধব্ীর হিম্পত্রগুটলা পটডজেটলি? হে হিটত্র উজি িািটতি ব্া অিুম্াি করা 
ওর পটি কজিি জেল িা হর্ জিক এব্ার হেেটির েম্পজত্তর উত্তরাজধকারী? ম্াদাম্ 
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হিাটয়টলর েম্পজত্ত হথটক উজি জক পাটব্ি, তা উজি িািটতি জক? (েম্ভব্ত িািটতি। 
জিক ওিাটক জিশ্চয়ই ব্টলজেটলি) জিটির ম্াদক েরব্রাট র হেই হিাটে। ব্য়টেে’ ব্টল 
কাটক উটিে কটরজেটলি জম্টেে রাইে? হে জক ি’? হফাি কটর জিটকর তাটক 
চটকাটলে জকিটত ব্লার কথাো জক েজতয? িাজক ইোকৃত জম্টথয? 
  
একো ব্যাপার হদটেে? হপায়াটরা  িাৎ পডা ব্ন্ধ কটর আম্ার জদটক তাকায়। ম্াদাম্ 
রাইে েম্পজকযত িশ্নগুটলা পুটরাপুজর অস্পষ্ট, এক একজে িট জলকা হর্ি। হর্ কারটে, 
জিজশ্চতভাটব্ই, উজি েব্ জকেু িাটিি। কথাগুটলা ব্টল হপায়াটরা একো দীঘযশ্বাে হফটল। 
তারপর আব্ার ওর হলো পাতাোয় হচাে রাটে, পডটত শুরু কটর। 
  
(ে) জম্িঃ লািারুম্ ওিাটক এই অপরাটধ রু্ি করার ম্টতা হেরকম্ হকাি িশ্ন হিই। 
শুধুম্াত্র উজি জব্র্াি চটকাটলটের ব্াক্সো ব্দটল জদটয়জেটলি। তাোডা, আর একোই ম্াত্র 
হোট্ট েেকা। উজি একো িায় মূ্লয ীি েজব্ হকিব্ার িটিয হকি এত চডা দাম্ 
জদটয়জেটলি? 
  
উজি  য়টতা জিক-হক ো ার্য করটত হচটয়জেটলি। আম্ার উত্তরো শুটি হপায়াটরা ম্াথা 
িাটড। িা , ভুটল হর্ওিা ব্নু্ধ, উজি ব্যব্োয়ী। হকাি জিজিে িজতটত জকটি জব্জক্র করটত 
চাইটব্ি িা। ব্নু্ধটক ো ার্য করার ইটে থাকটল হ াপটি হকািভাটব্ োকা ধার জদটয়ও 
ো ার্য করটতি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 পেরিল অ্যাট এন্ড হাউস । আগাথা রিরি । এিকুল পোযারিা সমগ্র 
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জকন্তু এই অপরাটধর েটে ওই ঘেিার হকাি হর্া  হিই। হপায়াটরা কথাো শুটি োয় 
হদব্ার ভজেটত ম্াথা িাটড।টেো েজতয, তটব্ এই েেকাোর উত্তর আজম্ অব্শযই িািটত 
চাইব্। জিজশ্চতভাটব্ই িািটত চাইব্। 
  
হপায়াটরা এক মু্ ূতয থাটম্, তারপর ব্টল–এব্ার, ি’। 
  
(ি) এোটি একো িশ্ন জচি োডা আপাতত আম্ার  াটত জকেু হিই। েজতযই জক হকউ 
আটে এই ি’ চজরটত্র? র্জদ থাটক….. 
  
তেজি হপায়াটরার িির পটড আম্ার ওপর, জক ব্যাপার? জক  টয়টে হ জিংে? আজম্ 
এতিটে হপায়াটরার িির হেটড উটি দাোঁজডটয়জে। আম্ার  লা জচটর একো তীক্ষ্ণ 
আতযজচৎকার হব্র  টে আটে। আম্ার কাোঁপা কাোঁপা  াটতর আঙুল জিটদযশ অিুেরে কটর 
হপায়াটরা িািালার জদটক তাকায়। 
  
একো মু্ে হপায়াটরা, ভয়ির একো মু্ে, িািালার কাোঁটচর ওপর……… 
  
র্জদও এ মু্ ূটতয হেোটি জকেু হিই। হপায়াটরা িািালাোর কাটে জ টয় হেোটক হিটল 
হদয়, ঝুোঁটক ব্াইটরো হদটে। 
  
হকউ হিই এেি। হপায়াটরা জচজন্তত  লায় ব্টল, তুজম্ জিজশ্চত হ জিংে হর্ তুজম্ কাউটক 
েজতয হদটেে? ম্টির ভুল িয়টতা? 
  
িা, আজম্ জিজশ্চত, ব্ীভৎে একো মু্ে। 
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হুম্, ওপাটশ একো ব্যালকজি আটে। আম্াটদর কথা শুিটব্ জিক কটর থাকটল অব্শযই 
ওোটি উটি হকউ দাোঁজডটয় থাকটত পাটর। ব্ীভৎে মু্ে ব্লটত তুজম্ জক হব্াঝাটত চাইে 
হ জিংে? 
  
ফযাকাটশ, কজিি হচাটে জিম্যম্ভাটব্ তাজকটয়জেল। িায় হভৌজতক একো মু্ে। 
  
হুম্। হপায়াটরা কা িগুটলা গুটোটত-গুটোটত জচজন্তত মু্টে ব্টল এোই আশার কথা, এই 
ব্ীভৎে মু্টের ম্াজলক র্জদ আম্াটদর কথা শুটিও থাটক, ম্াদাম্ হিাটয়ল জিক হর্ হব্োঁটচ 
আটেি হেই জব্র্টয় আম্রা হকাি কথা আটলাচিা করজেলাম্ িা, হশাটিজি। 
  
জকন্তু হপায়াটরা, জিকটক মৃ্ত ব্াজিটয় হতাম্ার জক লাভ  ল? হতাম্ার পজরকল্পিা ম্ত 
হেরকম্ জকেু িােকীয় ব্যাপার হতা ঘেল িা। 
  
িাহ্, এত তাডাতাজড হেরকম্ জকেু ঘেটব্ আশা করজে িা। ২৪ ঘণ্টা অন্তত কােুক। 
আ াম্ীকাল, আম্ার হ াটয়ন্দাজ জর র্জদ ভুল িা  য় তা টল আ াম্ীকাল অব্শযই জকেু 
একো ঘেটব্। হপায়াটরা একেু থাটম্, তারপর উদাে  লায় ব্টল, আর তা র্জদ িা ঘটে, 
ধটর জিটত  টব্ আম্ার িথম্ হথটক এ পর্যন্ত েমূ্পেয জথটয়াজরোই ভুল। 
  
পরজদি েকাটল আম্ার ঘুম্ ভােল হব্শ হব্লাটত। োম্ািয দুব্যল লা জেল। জ্বরো কটম্ 
হ টে অব্শয পুটরাপুজর। আম্রা িাতরাশ োব্ার পর হপায়াটরা হেজদটির ডাটক আো 
জচজিগুটলা জিটয় ব্ােটত ব্েল। আ , এই হর্। 
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হপায়াটরার হোট্ট ম্ন্তব্য শুটি আজম্ আম্ার জচজির দেল হথটক মু্ে তুটল ব্ললাম্ জক 
ব্যাপার হ ?। 
  
এই জচজিো পড হপায়াটরা আম্ার জদটক একো জচজি এজ টয় হদয়। আজম্  াটত জিটয় 
জচজিোর জদটক তাকাই। ম্যাজ  ব্াকযজলর ম্া, জম্টেে ব্াকযজলর হলো জচজিোর ব্য়াি এই 
রকম্ 
  
জিয় ম্োঁজেটয় হপাটয়ািরা, 
ব্াজড জফটর এটে আম্ার  তভা য হম্টয়র একো জচজি হপলাম্। হেন্ট লু-হত হপৌঁোটিার 
পর হে জচজিো পাজিটয়জেল। জচজিো পডব্ার পর হকি িাজি িা ম্টি  টে আপিার 
কাটি  য়ত ো ার্য করটত পাটর জচজিো। অন্তত একব্ার পটড হদেটত চাইটত পাটরি। 
তাই জচজিো পািালাম্। 
  
আপিার েহৃদয় ো াটর্যর িটিয অটিক অটিক ধিযব্াদ। শুটভো িািটব্ি। 
—জম্টেে জিি ব্াকযজল 
  
হপায়াটরা ততিটে ম্যাজ র জচজিো পডা হশর্ কটরটে। এব্ার হে জচজিো আম্ার জদটক 
এজ টয় হদয়। 
  
জিয় ম্া, 
আজম্ জিরাপটদই হপৌঁটেজে। হব্শ আরাম্দায়ক েফর জেল। এোিকার আব্ াওয়াও এেি 
েুব্ ভাল। জিক ভালই আটে। তটব্ ম্াটঝ ম্াটঝ ওটক হদটে একেু অজির ম্টি  টে। 
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তটব্, আজম্ এেিও বু্ঝটত পারজে িা ও হকি এত তাডাহুটডা কটর আম্াটক হেজলোম্ 
কটর এোটি হডটক পািাল। 
  
আি আর জলেজে িা। আজম্ আর জিক এেি িজতটব্শীর ব্াজডটত চা হেটত র্াব্। ওরা 
অটেজলয়াি দম্পজত। জিটকর ভাডাটে। জিক ব্টলটে ওরা এম্জিটত দয়ালু  টলও, ম্ািুর্ 
জ োটব্ েুব্ জব্শ্রী, ভয়ািক। 
—হতাম্ার ম্যাজ । 
পুিঃ–জিক ব্টলটে ওর দুভযাব্িা, উটদ্বট র কারে আটে। পটর আম্াটক েব্ ব্লটব্। এই 
ব্াজড হথটক চাটয়র জিম্ন্ত্রে হথটক জফটর ওর কথা শুিব্। 
  
মৃ্টতর কণ্ঠস্বর হপায়াটরা শান্তভাটব্ ব্টল এব্ং র্া আম্াটদর জকেুই িািাল িা হপায়াটরার 
কথাো শুটি আজম্ িশ্ন কজর হতাম্ার অিয জচজিগুটলা, ওগুটলা হথটকও জকেু িািটত 
পারটল িা? 
  
িা হ জিংে, আজম্ েুব্ই  তাশ। হর্ জতজম্টর জেলাম্ হেোটিই হথটক হ লাম্। 
িাজপ্তটর্াট র ঘর শূিয। 
  
হপায়াটরার কথা হশর্  ওয়া ম্াত্র হফািো হব্টি উিল। হপায়াটরা হফািো ধরা ম্াত্র 
হদেলাম্ জিটম্টর্ হপায়াটরার মু্টের ভাব্ পজরব্জতযত  টত শুরু কটরটে। আম্ার হচাে 
হথটক জিটির উটত্তিিা আডাল করটত পাটর িা ও। হফািালাটপ হপায়াটরার অব্দাি 
জকেুই জেল িা ব্লটত হ টল। ম্টিাটর্া  জদটয় অিয পটির কথা শুিটত শুিটত ম্াটঝ 
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ম্াটঝ শুধু োডাটব্াধক শব্দ করজেল হে। ফটল ব্াতযার জকেুই আম্ার কাটি হপৌঁেল িা, 
আজম্ জকেুই বু্ঝটত পারজেলাম্ িা, জক জব্র্টয় ওই চম্কদার হফািো। 
  
হশর্ পর্যন্ত একেম্য় ব্াকযালাপ হশর্  ল। Tnes bien, Jeaouses remerei ব্টল 
হফািো িাজম্টয় হরটে হপায়াটরা, আজম্ হর্োটি ব্টেজেলাম্, হেোটি জফটর আটে। ওর 
দুটচাটে উটত্তিিা চকচক করজেল। 
  
Mon ami হপায়াটরা অসু্ফটে ব্লটত ব্লটত আম্ার োম্টির হচয়ারোয় ব্টে, হতাম্ায় জক 
ব্টলজেলাম্? এব্ার ঘেিা ঘেটত শুরু করটব্। 
  
জক  টয়টে? 
  
জম্িঃ চালযে ভযাইে হফাি কটরজেটলি। জতজি িািাটলি আি েকাটল ডাক ম্ারফত জতজি 
তার হব্াটির করা একজে উইল হপটয়টেি। হর্ো  ত হফব্রুয়াজর ম্াটের ব্ািাটিা। 
  
জক? 
  
এটকব্াটর জিেুোঁত েম্য় ওো হপৌঁটেটে। জক ব্ল?। 
  
আজম্ ভুরু কুোঁচটক তাকাই হতাম্ার জক ম্টি  য়? উজি েজতয ব্লটেি? 
  
হপায়াটরা  াটে এই হতা েটব্ শুরু ব্নু্ধ। ম্াদাম্ হিাটয়ল জিক ম্ারা হ টেি। এেি িতুি 
িতুি এরকম্ অব্াক করা কত কাণ্ডকারোিা ঘেটব্। শুধু হদটে র্াও। 
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েজতযই তাই। তা িতুি উইটলর জব্র্য়ব্স্তু জক? 
  
জম্িঃ ভযাইে হেেব্ জকেু ব্লটলি িা জব্িাজরতভাটব্। হেোই উজচত। তটব্ এো হর্ জিটির 
ব্লা উইলোই, হে ব্যাপাটর হকাি েটন্দট র অব্কাশ হিই। কারে এোর োিী জ োটব্ 
শ্রীম্তী এজলি উইলেি এব্ং তার স্বাম্ীর েই জেল। 
  
হপায়াটরা একঝলক জক হর্ি হভটব্ জিটয়ই দ্রুত পাটয় হেজব্টলর জদটক এজ টয় র্ায়। 
আজম্ ম্াদাম্ হিাটয়ল ম্যাজ র জচজিো আর একব্ার পডটত চাই। আম্ার জক একো 
ব্যাপার হর্ি িির এজডটয় হ টে ব্টল ম্টি  টে। হকৌতূ ল উেীপক জকেু একো। 
জচজিো তুটল জিটয় হপায়াটরা আরও একব্ার পডটত থাটক। 
  
আজম্ িািালা জদটয় ব্াইটর তাজকটয় েমু্টদ্রর বু্টক হভটে হব্ডাটত থাকা ইয়েগুটলার 
পািাব্াজি হদেটত থাজক।  িাৎ হপায়াটরার মু্ে হথটক হব্র  টয় আো িব্ল 
জব্স্ময়তাজডত একো শটব্দ আজম্ মু্ে জফজরটয় তাকাই। হপায়াটরা দু  াটত তার ম্াথাো 
হচটপ ধটর আটে। ও  আজম্ জক অন্ধ  টয় হ জে? হপায়াটরা চাপা আতযিাদ কটর ওটি। 
  
জক  টয়টে? 
  
জক  য়জি হ জিংে? জক  য়জি? এরকম্ একো েরল ব্যাপার জক কটর িির এজডটয় 
হ ল? জকেু হদেটত হপলাম্ িা আজম্? জকেু িা? 
  
ভ ব্াটির হদা াই হপায়াটরা, ব্ল জক  টয়টে? 
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218 

www.bengaliebook.com                                  সূরিেত্র 
 

 

দাোঁডাও, দাোঁডাও। আব্ার ব্যাপারগুটলাটক, িতুি কটর োিাটত  টব্। হপায়াটরা হেজব্ল 
হথটক তার েম্ভাব্য অপরাধীটদর তাজলকাো তুটল হিয়। দ্রুত হেোর ওপর িির বু্জলটয় 
চটল। ওর হিাোঁে দুটো িডটত থাটক। আর তাটল তাটল োয়ব্যেক ভজেটত ওর ম্াথাো 
িডটত থাটক। 
  
পডা হশর্  টল হপায়াটরা আরাম্ হকদারাোয় হ লাি জদটয় ব্টে। ওর দুটচাে ব্ন্ধ  টয় 
র্ায়।  ভীর জচন্তায় ডুটব্ র্ায় হে। 
  
একেম্য় একো  ভীর শ্বাে হফটল উটি ব্টে, হোিা  য় হে। আম্ার জদটক হোিােুজি 
তাকায়। জিয় মু্দ্রাভজেটত  াত দুটোটক বু্টকর কাটে িটডা কটর ব্টল ব্যাে, েব্ জম্টল 
র্াটে র্া-র্া আম্ার কাটে অস্বাভাজব্ক ম্টি  জেল, িে পাকাজেল, েব্ োটপ োটপ ব্টে 
র্াটে। 
  
তার ম্াটি, তুজম্ র টেযর েম্াধাি কটর হফটলে? উটত্তজিত  লায় ব্জল আজম্। 
  
 যাোঁ, িায় েব্গুটলা িে েুটল হ টে। আম্ার জথটয়াজর হম্াোমু্জে জিকই জেল। আর হেই 
িটিযই আেল েজতযোটক আশ্চর্যভাটব্ হধাোঁয়াটে ম্টি  জেল। তটব্ এেি েব্জকেুই 
িটলর ম্ত স্পষ্ট, স্বে। একেু হথটম্ ও আব্ার ব্লটত থাটক আম্াটক এেি দুটো 
হেজলোম্ পািাটত  টব্ দুটো িটশ্নর উত্তর িািটত হচটয়। র্জদও, তার উত্তরগুটলা 
ইজতম্টধয আজম্ হিটি হফটলজে। এোটি তা িম্া আটে। আঙুল জদটয় জিটির ম্জিষ্কো 
হদোয় হে। 
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আর হেই িশ্ন দুটোর উত্তর কেি পাটব্ তুজম্? হকৌতূ লী  লায় িশ্ন কজর।  িাৎ 
হপায়াটরা উটি দাোঁডায়। 
  
হ জিংে, হতাম্ার ম্টি আটে। ম্াদাম্ হিাটয়ল জিক এে  াউটে একো িােক করটত 
হচটয়জেটলি? আি রাটত আম্রা ওোটি হেইরকম্ই একো িােক করব্। জকন্তু হেই 
িােটকর পজরচালক  টব্ এরকুল হপায়াটরা। ম্াদাম্ হিাটয়ল তাটত একো জব্টশর্ চজরটত্র 
অজভিয় করটব্ি। হপায়াটরা মু্চজক  াটে। তুজম্ হতা িাি হ জিংে, অটিটকর মু্টেই 
শুটিে এে  াউটে িাজক জকেু আটে। েব্ার হকম্ি শরীর েম্েম্ কটর। জকন্তু হেই জকেু 
ম্াটি ভূত-হিতাত্মাোটক হকউ হদটেজি এে  াউটে, আি হদেটব্। 
  
আজম্ একো িশ্ন করটত র্াজেলাম্, জকন্তু হপায়াটরা শুরুটতই থাজম্টয় হদয় আম্াটক, িা, 
িা, আজম্ আর একো জকেুও ব্লব্ িা। আি রাটতই জিটির হচাটে কাটি হতাম্ার েব্ 
িটশ্নর উত্তর েুোঁটি পাটব্। তেিই েব্ হিটি জিও। 
  
দ্রুতপায়, আচম্কা ঘর হেটড হব্র  টয় র্ায় হে। 
  
. 
  
১৯. 
  
হপায়াটরার পজরচালিায় িােক 
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এক হকৌতূ ল-উেীপক িম্াটয়ত। আি োরাজদটি হপায়াটরার হদো িায় পাইজি ব্লটত 
হ টল। এম্িজক রাটতর োব্ারও হেটত আটেজি। হফাটি ব্টল রাত ি’োয় আজম্ হর্ি 
েরােজর এে  াউটে চটল র্াই। এে  াউটের ব্াইটরর ঘটর হপায়াটরাটক জঘটর েব্াই 
ব্টেজেল। আজম্ হদেলাম্ হপায়াটরার তাজলকার ক’ হথটক ে’ পর্যন্ত েব্াই  াজির রটয়টে। 
স্বাভাজব্ক ভাটব্ই, তাজলকার ি’ ব্যজিজে (থাকটতও পাটর, হক িািা হিই) এই িম্াটয়টত 
 াজির হিই। এম্িজক হুইল হচয়াটর হচটপ জম্টেে ক্রফেও  াজির  টয়টেি, আম্ার 
জদটক তাজকটয় উজি মৃ্দু  ােটলি তাও এই েুটর্াট  আম্ার একেু ব্াজডর ব্াইটর হব্র 
 ওয়া  ল। 
  
আজম্ ঘটরর চারপাশো ভাল কটর েুোঁজেটয় হদটে জিলাম্ (আম্ার দুচার জম্জিে হদজর 
 টয়জেল আেটত) হপায়াটরা ব্টে আটে জম্িঃ ভযাইটের ডাি পাটশ। িীচু  লায় জক হর্ি 
ব্লটে হপায়াটরা ওটক। এজলি দরিার পাটশই একো েুটল ব্টেটে। ওর পাটশ ওর 
স্বাম্ী। ভদ্রটলাক ব্ডব্ড শ্বাে জিটেি। হব্শ িাভযাে। হেডজরকা, লািারুম্, কম্যাোর 
শযাজলোর ব্াজকরা েব্াই েজডটয় জেজেটয় পুটরা ঘরো িুটড ব্টেজেল। ওটদর েব্ার হথটক 
জকেুো দূটর ব্টেজেলাম্ আজম্। 
  
হদো হ ল, পজরচালক  টলও হপায়াটরা েজক্রয়ভাটব্ িােটকর পজরচালিায় অংশ জিটেি 
িা। হেই দাজয়ত্বো ও জদটয়টে চালযে ভযাইেটক। এতিে ধটর হব্াধ  য় হে েব্ই 
হব্াঝাজেল ওিাটক। হপায়াটরা হর্ তার আজিটির তলায় আম্াটদর িটিয জক অব্াক করা 
কাণ্ড লুজকটয় হরটেজেল জকেুই বু্ঝটত পারজেলাম্ িা। 
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রু্ব্ক আইিিীব্ীজে োম্ািয হকটশ,  লা োফ কটর জিটয় ব্লটত শুরু কটর এই 
িম্াটয়তো একেু অিয ধরটির। পজরজিজতো েজতযই ভীর্ম্ রকটম্র অদু্ভত। ব্লা উজচত 
চম্কিদ। আম্ার তুটতা হব্াি জিটকর মৃ্তুয জঘটর এক আশ্চর্য পজরজিজতর উদ্ভব্  টয়টে। 
তার মৃ্তুযর পর ম্য়িা তদন্ত চলটে, মৃ্তুয  টয়টে েুটির উটেটশয। জব্র্ িটয়াট , হক, 
জকভাটব্ জব্র্ িটয়া  কটরটে হেো পুজলশই তদন্ত কটর েুোঁটি ব্ার করটব্। আজম্ হে 
িেটে র্াজে িা। আম্ার হর্ো ব্লব্ার কথা, র্া ব্লটত এোটি এটেজে হেই কথাই ব্জল। 
হর্ হকাি মৃ্ত ব্যজির হশর্ ইোপত্র তার অটন্তযজষ্ট জক্রয়ার পরই পডটত  য়। জকন্তু জম্িঃ 
হপায়াটরার েজিব্যন্ধ অিুটরাটধ এব্ং জব্টশর্ কারটে আজম্ জিটকর অটন্তযজষ্ট কাি েম্পন্ন 
 ব্ার আট ই তার হশর্ ইোপত্রজে েুটল পডজে। র্ার র্া িাপয এই েম্পজত্ত হথটক 
বু্জঝটয় জদজে। হেকারটেই আি রাটত েব্াইটক এোটি িম্াটয়ত  টত ব্টলজে। আর 
এই উইলোও ভারী অদু্ভত ভাটব্ আম্ার কাটে হপৌঁটেটে। এোর তাজরে হলো আটে, 
হেব্রুয়ারী ম্াটের। অথচ, আশ্চর্য হদেুি, এো ম্াত্র আি েকাটলই আম্ার কাটে 
হপৌঁটেটে। র্জদও, হকাি েটন্দ ই হিই হর্ উইলো আম্ার হব্াটির  াটতই হলো। এব্ং 
আইজিভাটব্ বতজর। ভযাইে একেু থাটম্। 
  
আরও একব্ার  লা োফ কটর হিয়। তারপর আব্ার ব্লটত শুরু কটর। ঘটরর িজতজে 
ম্ািুটর্র হচাে তেি ওর ওপর জিব্ি এো েুব্ই হোট্ট’।  াটতর  লুদ রটঙর হম্াো 
োম্ো হথটক একো কা টির পাতা হব্র কটর, োম্ািয জব্রজতর পর হে পডটত শুরু 
কটর এো ম্যা টডলা ব্াকযজলর েম্পজত্তর ব্াটোয়ারা জব্র্টয় হশর্ ইোপত্র। আজম্ জিটদযশ 
জদটয় র্াজে আম্ার েম্পজত্তর েজিক ভা -ব্াটোয়ারা দাজয়টত্ব থাকটব্ি আম্ার তুটতা ভাই 
চালযে ভযাইে। 
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আম্ার হশর্ ইোিুোটর আম্ার িাব্র অিাব্র র্াব্তীয় েম্পজত্তর ম্াজলক  টব্ি আম্ার 
মৃ্তুযর পর জম্টেে জম্লটডরড ক্রফে। আম্ার ব্াব্াটক দারুেভাটব্ েেদাি ও হেব্া করার 
িটিয, ব্নু্ধত্বর োম্ািয জিদশযি জ োটব্ তার িজত আম্ার িজতদাি। আম্ার ব্াব্া জফজলপ 
ব্াকযজলর  টয় আজম্ জম্টেে ক্রফেটক তার োজভযটের অতুলিীয় উপকাটরর জব্জিম্টয় 
োম্ািয জকেুো জফজরটয় জদটত চাই। 
  
েই– ম্যা টডল ব্াকযজল। 
  
োিী– এজলি উইলেি, উইজলয়াম্ উইলেি’ ভযাইে থাম্টলি। 
  
আজম্ িব্ধ, জিব্যাক  টয় হ লাম্। ঘটরর িজতজে ম্ািুটর্রই অব্িা আম্ারই ম্ত। শুধুম্াত্র 
জম্টেে ক্রফে ব্ারকটয়ক েম্থযিেূচক ভজেটত ম্াথাো িাডাটলি। এো েজতয। শান্ত 
 লায় ব্লটলি জতজি। জফজলপ ব্াকযজল অটেজলয়ায় জ টয়জেটলি। এব্ং হেো ম্টি  য় 
আম্ারই িটিয। র্াইট াক, হেই জব্র্টয় আজম্ জকেু ব্লব্ িা। এতজদি র্েি কাউটক জকেু 
ব্জলজি, আিও জকেু ব্লব্ িা। হ াপি জব্র্য় হ াপিই থাকুক। র্জদও, এেি হদেজে জিক 
ব্যাপারো িািত। েুব্ েম্ভব্ত ওর ব্াব্া ওটক িাজিটয়জেটলি। আম্রা হর্ ব্ারব্ার এোটি 
আেতাম্ হেো এই এে  াউেটক হদেটত কাে হথটক, জফজলপ ব্াকযজলর মু্টে েব্ েম্য় 
হর্োর কথা ব্হুব্ার শুটিজেলাম্। জিক েব্ িািত তাই ব্ারব্ার আম্রা এোটি আজে ও 
চাইত। লিোয় আম্াটদর থাকটত জদত। ভাডা জিটত চাইতিা এক পয়োও। আম্রা িায় 
হিার কটরই ভাডাো জদতাম্। জকন্তু ও িািাভাটব্ হেো আম্াটদর হফরত জদটয় জদত। আর 
হশর্ পর্যন্ত, এই পৃজথব্ীটত িাজক কৃতজ্ঞতাটব্াধ ব্টল জকেু হিই। ভুল, ভুল। এই 
ঘেিাোই হতা জ্বলিযান্ত উদা রে, জিটকর ম্ত ম্ািুর্টদর ম্টধয, তা হব্োঁটচ আটে, থাকটব্। 
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োরা ঘটর তেিও তারপরও এক জব্স্ময় জব্িজডত বিিঃশব্দ। হপায়াটরা ভযাইটের জদটক 
তাকায় আপিার এই ব্যাপাটর হকাি ধারো জেল? 
  
জফজলপ ব্াকযজল অটেজলয়ায় জ টয়জেটলি আজম্ িািতাম্। জকন্তু হেোটি হকািরকম্ 
স্কযাোল ঘটেজেল ব্টল শুজিজি কেিও। 
  
হপায়াটরা েিশ্ন হচাটে জম্টেে ক্রফটের জদটক তাকায়। জতজি দৃঢ়ভজেটত ম্াথা িাটডি 
িা  আম্ার হথটক আপজি জকেু িািটত পারটব্ি িা। হেই হ াপিতা আম্ার েটেই 
কব্টর র্াটব্। আট ই ব্টলজে, অতীটতও এ ব্যাপাটর কেিও কারও কাটে মু্ে েুজলজি। 
আি ব্া পটরও হকািজদি েুলব্ িা। 
  
ভযাইে শান্তভাটব্ ব্টে  াোঁেুটত হপি িুকটত থাটক হেটিটত্র আম্ার ম্টি  য়…… 
  
হপায়াটরা ভযাইটের জদটক ঝুোঁটক পটড এই উইলোটক ম্াদাম্ হিাটয়টলর েব্টচটয় কাটের 
আত্মীয় জ োটব্ আপিার আদালটত চযাটলে িািাি উজচত। র্েি এই উইল বতজর করা 
 টয়জেল তেি একরকম্ ব্যাপার জেল। জকন্তু এেি এো জব্শাল এক েম্পজত্তর 
উত্তরাজধকাটরর ব্যাপার। 
  
ভযাইে িাণ্ডা হচাটে হপায়াটরার জদটক তাকায় উইলো পুটরাপুজরভাটব্ আইিেেত। আম্ার 
হব্াটির করা তার েম্পজত্তর ব্াটোয়ারাটক আইজি পটথ জব্টরাধীতা করার হকাি ইটে, 
আে ই আম্ার হিই। 
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224 

www.bengaliebook.com                                  সূরিেত্র 
 

 

আপজি েুব্ই েৎ ম্ািুর্। জম্িঃ ক্রফে েম্থযটির ভজেটত ব্টলি। আশ্চর্য কটর জদল 
হম্টয়ো। একব্াটরর িটিযও কেিও বু্ঝটত হদয়জি এই কাণ্ডো করটত চটলটে। 
  
স্বাম্ীর কথায় জম্টেে ক্রফে ম্াথা িাটডি জম্জষ্ট হম্টয়ো আম্াটদর অব্াক কটর জদটত 
হচটয়জেল। 
  
ও  য়ত ওপর হথটক আম্াটদর হদেটে। আর ও র্া হচটয়জেল, হেোই ঘেটত হদটে  য়ত 
েুব্ েুজশ  টে। হপায়াটরা ব্টল। তারপর এক মু্ ূটতযর ম্টধয, হর্ি জক ম্টি পটড হ ল, 
এভাটব্ ব্টল, হর্ি  িাৎ হকাি পজরকল্পিা ম্াথায় এল, আো, আম্রা আি এেজি একো 
হিতচটক্র ব্েটল  য় িা? েব্াই হেজব্ল জঘটর ব্টে পডুি। 
  
প্লযািটচে? জম্টেে ক্রফে আোঁতটক ওিা  লায় ব্টলি, জকন্তু……… তার  লায় এেি 
একধরটির জব্পন্নতা। 
  
 যাোঁ, ব্যাপারো েুব্ই উৎো ব্যেক। হ জিংে, আম্ার জিয় ব্নু্ধ এোটি আটে। ওর ম্টধয 
ম্াধযম্শজি িচণ্ড (আব্ার আম্াটক জিটয় োিাোজি হকি? আজম্ ম্টি ম্টি ব্জল), অিয 
ি ৎ হথটক ব্াতযা জিটয় আেটত পারব্ আম্রা। এ হতা এক দারুে েুটর্া । আম্াটদর 
এই েুটর্া োটক অব্শযই কাটি লা াি উজচত। একেু হথটম্ হপায়াটরা  াটত তাজল 
ব্ািায়। ঘটরর েব্ার জদটক ইজেত কটর, তাডাতাজড, হেজব্লোর কাটে হচয়ার হেটি জিটয় 
জঘটর ব্েুি েব্াই। আটলা, আটলাগুটলা জিজভটয় হদওয়া হ াক। 
  
অটিটকই হর্ েুব্ িেন্ন ম্টি ব্া ো টের েটে হপায়াটরার জিটদযশ ম্ািল তা ব্লা র্াটব্ 
িা। তটব্ হপায়াটরার ইটের হকউ জব্টরাজধতাও করল িা। আেটল  য়ত ঘেিাচটক্রর 
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দ্রুততা, আকজস্মকতায় তারা এতোই  তচজকত  টয় পটডজেটলি হর্ িজতব্াদ করা ব্া 
জব্টরাজধতা করার কথা ভাব্ব্ারও েম্য় পািজি। 
  
অতযন্ত দ্রুততার েটে েব্জকেু করা  ল। ঘর এেি ঘি অন্ধকার। হেজব্ল জঘটর অিািা-
অটচিা শিায় দুরু দুরু ব্ি কটয়কজে ম্ািুর্। হর্ট তু  রটম্র রাত, িািালাগুটলা হোলা 
থাকটলও পদযাগুটলা েব্ হেটি হদওয়া  টয়টে। র্ার ফটল আব্ো মৃ্দু একো আটলা ঘটর 
এটে পটডটে। িায় ভুতুটড, র েযম্য়, আব্োয়া পজরটব্শ। জিিব্ধ ঘটর েব্াই িায় জম্জিে 
জতি শ্বাে ব্ন্ধ কটর ব্টে রইল। তারপর ধীটর, েুব্ ধীটর হেজব্লো কাোঁপটত শুরু কটর 
(আজম্ ম্টি ম্টি হপায়াটরাটক অজভেম্পাত জদই আম্াটক এেব্ করটত  টব্, ওর পুটরা 
পজরকল্পিাো, হকি আট  থাকটত আম্াটক িািায়জি জকেু) আম্ার শ্বাে ভারী  টয় ওটি 
(েব্াই হেো শুিটত পায়, শুিটত হপটত ব্াধয কজর িােকীয়তা ব্যব্ াটর) ইজতম্টধয 
অন্ধকাটরর েুটর্াট  হপায়াটরা জিশব্দ পাটয় আম্ার পাটশ এটে দাোঁডায়। আম্ার কাটি মু্ে 
হিজকটয় জফেজফে কটর ব্টল চাজলটয় র্াও। উজি ব্াইটর, হেটরটে চটল এটেটেি। েুব্ 
জশ জ র িােটকর ওপর িােক ঘেটত শুরু করটব্। 
  
আজম্ অিয েব্ার ম্টির অব্িািো স্পষ্ট বু্ঝটত পারজেলাম্। অন্ধকাটর, ঘটরর হকাথাও 
জকেু একো, জকেু এটেটে, অটপিায় আটে। জকেু একো অভুতপূব্য ঘেটত চটলটে। িজত 
মু্ ূটতয শ্বােটরাধ কটর তারই অটপিা কটর চটলজেল ঘটরর িজতজে ম্ািুর্। আজম্ জিটিও 
র্টথষ্ট িাভযাে হব্াধ করজেলাম্। আম্ার হতা তবু্ একো ধারো রটয়টে জক ঘেটত পাটর, 
ঘেটত চটলটে। তবু্ও, আম্ার হৃৎজপেো মু্টের কাটে এটে আেটক আটে ম্টি  টে। 
ব্াজকটদর তা টল জক অব্িা? জিক এই েম্টয়ই, ঘটরর দরিাো ধীটর ধীটর েুটল হ ল। 
িায় জিিঃশটব্দ (আট  হথটকই হতল জদটয় হব্াধ য় বতজর কটর রাো  টয়জেল। জকন্তু 
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িভাব্ো  ল ম্ারাত্মক) দরিাো হোলার েটে েটে হর্ি একো দম্কা  াওয়া ঘটর ঢুটক 
এল। ব্া াি হথটক ব্টয় আো োধারে  াওয়া। অথচ, ম্টি  ল েব্ার শরীটর হর্ি 
একো জ ম্শীতল মৃ্তুযর স্পশয লা ল। 
  
এব্ং তারপরই আম্রা েব্াই হদেটত হপলাম্ দরিার োম্টি, আব্ো োয়ার ম্ত িায় 
অব্য়ব্ ীি একো আদল। জিক ব্াকযজল। এক হভৌজতক, অটলৌজককতার ভজেটত, জিিঃশটব্দ, 
ধীটর, িায় হভটে আেব্ার ম্ত, এজ টয় আেটত থাটক হে। অম্ািুজর্ক এক দৃশয। র্ার 
িভাব্ স্বাভাজব্ক, জিজশ্চত, এব্ং ি াঢ়ভাটব্ ঘটর উপজিত িজতজে ম্ািুটর্র ম্টির ওপর 
পটড। আজম্ ম্টি ম্টি তাজরফ িা কটর পাজর িা। জক অোধারে একিি অজভটিত্রীটক 
পায়জি জেটিম্া,  জলউড। জিজশ্চতভাটব্ই জিক তার এই িতুি চজরটত্র অজভিয় উপটভা  
করটে। জিেুোঁতভাটব্ তার িজতফলিও ঘোটে। এে  াউটে জিক একো িােক করটত 
হচটয়জেল। জক িােক, তা আজম্ িাজি িা। তটব্ হেই িােটকর হচটয় এই চজরত্রো হর্ 
হব্শ কটয়কগুে হব্জশ ভাল, িােকীয়তা ভরা তা আজম্ জিিঃেটন্দট  ব্লটত পাজর। 
  
িায় ভােটত ভােটত (টেো জক কটর, এেিও আজম্ িাজি িা) ঘটরর ম্াঝোটি চটল 
এল। আর তেজি ঘটরর থম্থটম্ বিিঃশব্দ হভটেচুটর োিোি  টয় হ ল। আম্ার পাটশই, 
হুইল হচয়ারো হথটক হকম্ি একো দম্ আেটক আো কান্না িাতীয় শব্দ হভটে এল। 
জম্টেে ক্রফে। ঘডঘটড  লা আেটক আো শব্দ। জম্িঃ ক্রফে। তীি চম্জকত, আতজিত, 
ভ ব্াটির িাম্ স্মরে। কম্যাোর শযাজলোর ও লািারুম্ োম্টি ঝুোঁটক পটড জব্ডজব্ড 
করটত থাটক। চালেয ভযাইে দম্ হদওয়া পুতুটলর ম্ত হচয়াটর হ লাি জদটয় জব্স্ফাজরত 
হচাটে তাজকটয় থাটকি। শুধুম্াত্র হেডজরকা রাইে, হকািরকম্ িডাচডা ব্া শব্দ করটলি 
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িা। এব্ং তারপরই তীক্ষ্ণ  লার একো জচৎকার উিল জফটর এটেটে, হে জফটর এটেটে। 
 াোঁেটে,  াোঁেটে। র্াটদর েুি করা  য়, তারা  াোঁটে। তারা  াোঁটে। আ  হ  ভ ব্াি……. 
  
তারপরই, একোটথ ঘটরর েব্গুটলা আটলা জ্বটল উিল। হপায়াটরার মু্টে হদেলাম্ একো 
জব্জচত্র  াজে ফুটে উটিটে। হর্ি এক জরং ম্ািাটরর  াজে। োদা ধব্ধটব্ ওডিা িাতীয় 
একো  াউি পটর ঘটরর ম্াঝোটি দাোঁজডটয় রটয়টে জিক। এক এক কটর েব্ার 
মু্েগুটলা হদেটে। 
  
েব্ার আট  হেডজরকাই কথা ব্টল। অজব্শ্বাটের তীিতর ভজেটত  াত ব্াডায় হে, ব্নু্ধটক 
স্পশয কটর জিক, জিক, তুজম্ েজতয আেল। 
  
জিক  াটে, এজ টয় র্ায়  যাোঁ, আজম্ েজতয, র্টথষ্ট আেল। তারপর হে মু্ে হফরায় আপজি 
আম্ার ব্াব্ার িটিয র্া কটরজেটলি তার িিয অটিক অটিক ধিযব্াদ জম্টেে ক্রফে। 
জকন্তু আজম্ দুিঃজেত, তার লাভো এিুজি আপজি পাটেি িা। 
  
হ  ভ ব্াি, ও  হ  ভ ব্াি। জম্টেে ক্রফে িায় োজব্ হেটত থাটকি, হচয়ার হথটক পটড 
র্াব্ার উপক্রম্  য়, আম্াটক এোি হথটক জিটয় চল ব্ােয জিটয় চল। আজম্ রজেকতা 
কটরজে ম্াত্র। শুধু রজেকতা, জব্শ্বাে কর। েুব্ই েটন্দ িিক রজেকতা ব্ািজব্ক। 
  
আব্ার দরিা েুটল র্ায় আর িায় জিিঃশটব্দ একিি ম্ািুর্ ঘটর হঢাটকি। আজম্ অব্াক 
 টয় র্াই। ইেটপক্টর হিপ। হপায়াটরার জদটক তাজকটয় জতজি ম্াথা িাটডি হকাি িটশ্নর 
উত্তর জম্টল র্াব্ার তৃপ্ত ভজেটত। আর তারপরই তার মু্ে জিটম্টর্ উজ্জ্বল  টয় ওটি হুইল 
হচয়াটর ব্ো হভটে পডা,  তচজকত, িব্ল জব্িত পেু ম্জ লাজের হচ ারার জদটক িির 
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পডটতই। দ্রুত জিি পাটয় জতজি এজ টয় র্াি। আটর আটর আটর, জক আশ্চর্য, এক 
পুরটিা ব্নু্ধ হর্। জম্জল হম্রেি। আপজি তা টল এোটি আপিার পুরটিা হেলা শুরু 
কটরটেি ম্ািিীয়া? 
  
জম্টেে ক্রফে জব্ডজব্ড কটর জক একো কথা ব্লটত থাটকি। ব্ডই িীে দুব্যল হেই 
িজতব্াদ। হিপ ধম্টক ওটিি, থামু্ি। আপিার িাজরিুজর েব্ হশর্। তারপর হপায়াটরার 
জদটক জফটর হিপ ব্টলি ম্ািিীয়াজেটক জচটি রােুি ম্োঁজেটয় হপায়াটরা। এই েম্টয়র 
েব্টচটয় ধূতযতম্ িতারক জম্জল হম্রেি। আম্াটদর কাটে েব্র জেল এক  াজড দুঘযেিায় 
উজি ম্ারাত্মক আ ত। জকন্তু উজি হকাথায় আটেি িািটত পারা র্াজেল িা। পেু, আ ত, 
হুইল হচয়াটর ব্ো অব্িাটতও উজি িতারো চাজলটয় র্াজেটলি এোটি। ব্ািজব্ক, 
হিাচু্চজরর হিটত্র উজি একিি জব্রাে ম্াটপর জশল্পী ম্ািটতই  টব্। 
  
তার ম্াটি উইলো িাল? একো িতারো? িব্ল জব্স্মটয়র  লায় ভযাইে িশ্ন কটরি। 
  
অব্শযই িাল। তুজম্ ভাব্টল জক কটর ওরকম্ হব্াকা হব্াকা, চরম্ অেেজতপূেয একো 
উইল আজম্ করব্, করটত পাজর। আজম্ এে  াউে হতাম্াটক জদটয় জ টয়জে চালযে। ব্াজক 
েব্জকেু হেডজরকাটক। 
  
আর জিক তেজি ঘেল ব্যাপারো। আচম্কা। 
  
িািালার ব্াইটর হর্ি একো আগুটির ঝলক ঝলটে উিল। তীি, কাি ফাোটিা একো 
জশটের ম্ত শব্দ। তারপর আরও একো। িািালার ব্াইটর একো ম্ম্যটভদী আতযজচৎকার 
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আর জকেু একো পটড র্াব্ার শব্দ। এজদটক হেডজরকা তেি পাটয়র ওপর ভর জদটয় 
উটি দাোঁজডটয়টে। ওর কব্জির কাে হথটক রটির েরু ধারা হিটম্টে। 
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230 

www.bengaliebook.com                                  সূরিেত্র 
 

 

ঝ 
২০. ঝ 
  
পুটরা ব্যাপারো এত দ্রুত হচাটের পলটক ঘটে হ ল, হর্ িথম্ো হকউ বু্টঝ উিটতই 
পারল িা। তারপর, অতযন্ত জ ংর একো অজভব্যজি ে কাটর হপায়াটরা িািালার জদটক 
েুেল। কম্যাোর শযাজলোর ওটক অিুেরে করটলি। কটয়ক মু্ ূতয পটরই ওরা দুিটি 
একো জিথর পুরুর্ শরীরটক ধরাধজর কটর জিটয় এল। আরাম্ হকদারায় শরীরোটক 
শুইটয় হদব্ার পর, মু্েো দৃশযম্াি  টতই, আম্ার মু্ে জদটয় িায় একো আতয জচৎকার 
জিকটর হব্র  টয় এল, হেই মু্েো, িািালার হেই মু্েো। োদাটে, দুব্যলতা ম্াো, 
ফযাকাটশ, িায় আজধটভৌজতক একো মু্ে, হর্ি একো মু্টোশ। একব্ার হদেটলই র্া 
ম্জিটষ্ক হ োঁটথ র্ায়। হলাকোর ম্াথার পাশ জদটয় রটির একো ধারা হিটম্টে। হেডজরকা 
ধীর পাটয় এজ টয় হচয়াটর পাটশ জ টয় দাোঁডায়। 
  
আপজি আ ত ম্াদাম্। হপায়াটরা ওটক ব্াধা জদটয় ব্টল-জকেু িা। গুজলো আম্ার কাোঁধ 
েুোঁটয় হব্জরটয় হ টে। োম্ািয ব্যাপার। 
  
িীচু  টয় ঝুোঁটক পটড হে হলাকোর ম্াথায়  াত রাটে। হলাকো এব্ার হচাে হোটল, ওটক 
তাজকটয় থাকটত হদটে, ম্ািুর্োর হিাোঁে দুটো ব্ার কটয়ক হকোঁটপ ওটি, আশা কজর হতাম্ার 
িটিয এব্ার আজম্ হপটরজে করটত। জফেজফজেটয় ব্টল হে। তারপরই,  িাৎ তার  লার 
স্বর ব্দটল র্ায়, ওহ্ হেজড, আজম্ এরকম্ভাটব্ ব্লটত চাইজি, তুজম্ েব্েম্য় এত ভাল 
ব্যব্ ার কটরে আম্ার েটে। িায় জশশুর স্বটর হে ব্টল। 
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জিক আটে, এো হকাি ব্যাপার িয়। হলাকজের পাটশ  াোঁেু ভাোঁি কটর ব্টে হেডজরকা। 
তার ম্াথায়  াত বু্জলটয় জদটত থাটক। আজম্ এভাটব্……….. কথাো হশর্  য় িা। 
হলাকোর ম্াথাো একপাটশ হ টল র্ায়। হেডজরকা হপায়াটরার জদটক অথযপূেয হচাটে 
তাকায়। 
  
 যাোঁ, ম্যাডাম্ উজি ম্ারা হ টেি। শান্ত  লায় ব্টল হে। 
  
হেডজরকা অিুটত্তজিত, ধীর ভজেটত উটি দাোঁডায়। একো  াত হলাকোর কপাটল চুোঁইটয় 
হরটে  ভীর দুিঃটের ভজেটত তার জদটক তাজকটয় থাটক কটয়ক মু্ ূতয। তারপর বু্ক হচরা 
 ভীর একো দীঘযশ্বাে হফটল আম্াটদর জদটক, ঘটরর অিয েব্ার জদটক ঘুটর দাোঁডায় 
আম্ার স্বাম্ী। শান্ত ভজেটত ব্টল। 
  
ঝ’ আম্ার মু্ে জদটয় িায় অিাটন্তই হব্র  টয় আটে। হপায়াটরা দ্রুত আম্ার ম্ন্তব্যোটক 
ধটর হিয়  যাোঁ, জিক ব্টলে। ধীর শান্ত  লায় ব্টল িথম্ হথটকই আজম্ ব্টল আেজেলাম্, 
হকউ একিি, ঝ’ জিশ্চয়ই আটে এইেব্ জকেুর ম্টধয ব্জলজি? 
  
উজি আম্ার স্বাম্ী। আব্ার ব্টল হেডজরকা। ভজেটত িাজন্ত। লািারুটম্র এজ টয় হদওয়া 
হচয়ারোয় হ লাি জদটয় এজলটয় ব্টে হে।  ভীর একো শ্বাে োটড এব্ার েব্ কথা েুটল 
ব্লব্ার েম্য়  টয়টে। এেজি। 
  
আম্ার স্বাম্ী জেল এক েন্নোডা, ব্াউেুটল িকৃজতর ম্ািুর্। ম্াদকােি। ও-ই আম্াটক 
ড্রা  হিওয়া ধরায়। ওটক হেটড আেব্ার পর হথটকই অভযােো োডব্ার িটিয আজম্ 

http://www.bengaliebook.com/


 পেরিল অ্যাট এন্ড হাউস । আগাথা রিরি । এিকুল পোযারিা সমগ্র 
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লডাই করজে। হশর্ পর্যন্ত, আজম্ িায় হেটর উিজে। জকন্তু ও  ব্যাপারো জক কজিি, 
িাোন্তকর। হকউ বু্ঝটব্ িা হেো জক কজিি ব্যাপার। আজম্ কেিও, হকািজদি ওটক 
হেটড আেটত, পাজলটয় েটর আেটত পারতাম্ িা। েব্েম্য় ও আম্াটক ভয় হদোত, 
োকার দাজব্ করত, তারপর আম্াটক গুজল কটর ম্ারব্ার, েুি করব্ার হুম্জক জদত। ওর 
হকাি হদার্ হিই অব্শয তাটত ও পুটরাপুজরই ম্ািজেক অেুি জেল। জব্কৃত ম্জিষ্ক। একেু 
হথটম্ ম্াথা িীচু কটর জক হর্ি হভটব্ জিটয় আব্ার ব্লটত শুরু কটর হে আম্ার ধারো 
ম্যাজ  ব্াকযজলটক ও-ই গুজল কটরজেল। জিজশ্চতভাটব্ই, ওটক ম্ারটত চায়জি। আম্াটক 
হভটব্ই গুজলো হোোঁডা  টয়জেল। িথটম্ আজম্ ধটরই জিটয়জেলাম্ জিকটক  তযার হচষ্টাগুটলা 
আম্ার স্বাম্ীই করটে। তারপর বু্জঝ, িা, হব্াধ য় ওগুটলা অিয কারও কাি। তারপর, 
 িাৎ একজদি ম্োঁজেটয় হপায়াটরার হেজব্টল একো হেোঁডা, দুম্ডাটিা কা টি অজত পজরজচত 
একো  াটতর হলো হদেটত পাই। আম্াটক হলো ওর জচজির অংশ জেল হেো। তেজি 
আজম্ বু্টঝ র্াই, ম্োঁজেটয় হপায়াটরা েজিক রািাটত  াোঁেটত শুরু কটরটেি, এব্ং এরপর, 
েব্জকেু িকাজশত  টয় পডাো শুধু জকেু েম্টয়র অটপিা। 
  
আব্ার একেু থাটম্ হেডজরকা। হপায়াটরার জদটক তাজকটয় জকেুো িশ্ন ব্া হকৌতূ টলর 
ভজেটত ব্লটত শুরু কটর জকন্তু চটকাটলটের ব্যাপারো আজম্ েজতযই বু্ঝটত পারজে িা। 
আজম্ কেিই হকািভাটব্ জিকটক জব্র্ হদব্ার হচষ্টা কজরজি। দু াটত এব্ার জিটির মু্ে 
হঢটক হফটল হে। হৃদয়জব্দারক  লায় ব্টল ব্যাে, এইেুকুই। আর জকেু ব্লার হিই 
আম্ার। 
  
. 
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২১. 
  
এব্ং হেই ব্যজিজে, ‘ত’ 
  
লািারুম্ েটে েটে দ্রুত তার পাটশ জ টয় ব্টে ব্টল জিয়তম্া? আম্ার জিয়তম্া। 
হপায়াটরা হেলাটরর োম্টি জ টয় দাোঁডায়। এক গ্লাে িযাজে এটি হেজডর  াটত তুটল 
হদয়। হেজড চুমু্টক গ্লাে হশর্ কটর হপায়াটরার জদটক তাজকটয় জব্র্ণ্ণ  াটে তা টল এেি? 
হে এব্ার হিটপর জদটক তাকায়। হিপ এব্ার ম্াথা িাটড। র্া করব্ার হেন্ট-লু পুজলশই 
করটব্। 
  
জিক আতযস্বটর ব্টল জম্িঃ হপায়াটরা ব্যাপারোটক আম্াটদর ম্টধযই জম্জেটয় হফলা র্ায় িা? 
  
আপজি তাই চাইটেি ম্াদাম্ হিাটয়ল? 
  
 যাোঁ জিশ্চয়ই। আর আম্ার ওপর জিশ্চয়ই আক্রম্ে  টব্ িা। তাই এেটব্র ম্টধয পুজলশটক 
িা িডাটলই িয় জক? 
  
িা, এো েজতয, আপিার ওপর আর আক্রম্ে  ব্ার েম্ভাব্িা হিই। তবু্ও…….. 
  
আজম্ িাজি। আপজি ম্যাজ র কথা ভাব্টেি। জকন্তু জম্িঃ হপায়াটরা, আর হকাি জকেুই হতা 
ম্যাজ টক জফজরটয় আিটত পারটব্ িা। শুধু শুধু হেডজরকাটক জব্রাে একো অপিচাটরর 
ম্টধয হেটি এটি লাভ জক? হব্চারার িীব্িো দুজব্যর্   টয় উিটব্। এম্জিটতই োরা 
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িীব্ি িচুর কষ্ট ে য কটরটে হম্টয়ো। অটিক র্ন্ত্রো হপটয়টে। আপজি শুিটেি ওিার 
এেব্ িাপয িয়? 
  
হপায়াটরা িাণ্ডা  লায় ব্টল জিশ্চয়ই িয়। স্বাম্ী-জ োটব্ হলাো একো অপদাথয, িঘিয 
িকৃজতর ম্ািুর্ জেল। আপিারা আি জিটির হচাটেই হতা হদেটলি হকম্ি চজরটত্রর ম্ািুর্ 
জেল হে। হলাকো ম্ারা হ টে। ব্যাপারোটক এোটিই হশর্ কটর জদি। পুজলশ ম্যাজ র 
েুজিটক েুোঁিুক। ওরা হকািজদিই তাটক েুোঁটি পাটব্ িা। 
  
হপায়াটরা এব্ার এজলটির জদটক ঘুটর তাকায়–হতাম্ার জকেু ব্লার আটে? 
  
জদজব্য কটর ব্লজে আম্ার েন্তাটির িাটম্, এ জব্র্টয় আজম্ ব্া উইজলয়াম্ আম্রা স্বাম্ী-স্ত্রী 
হকাি জদি, কেটিা, কাটরা কাটে একো শব্দও উচ্চারে করব্ িা। 
  
হপায়াটরা এব্ার ঘটরর অিয েব্ার জদটক এক এক কটর তাকায় আপিাটদর েব্ারও 
একই ম্ত হতা? 
  
ঘটরর েব্াই, এম্িজক ইেটপক্টর হিপ-ও পর্যন্ত জিটকর ইটেটত োয় হদয়। শুধু একিি 
োডা, চালযে ভযাইে। চালযে, জিয় ভাই। জিক আতযস্বটর ব্টল। 
  
দুিঃজেত, আজম্ আইটির জব্পরীটত  াোঁেটত পাজরিা। 
  
হপায়াটরা এব্ার উৎোট র  লায় ব্টল জিক ব্টলটেি। আপজি ব্জলি চজরটত্রর ম্ািুর্। 
আজম্ও আপিার েটে একম্ত। 
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জম্িঃ হপায়াটরা, জপ্লি জিক অিুিটয়র  লায় ব্টল। 
  
দুিঃজেত ম্াদাম্ হিাটয়ল। আপজি আম্াটক এই হকটে হেটি এটিজেটলি। আপিার 
ইটেটতই আজম্ এটেজেলাম্। জকন্তু এেি এই ভাটব্ আপজি আম্াটক চুপ কজরটয় জদটত 
পাটরি িা। জকেুটতই িা। হপায়াটরা ওর ম্ধযম্া তীক্ষ্ণ শােটির ভজেটত উোঁজচটয় হতাটল। 
ওর ওই রুক্ষ্ম ভজেো আজম্ েুব্ ভাল ভাটব্ জচজি, িাজি। েব্াই ব্েুি। এেি আজম্ ব্লব্ 
েজতযো। আেল েজতযো। 
  
হপায়াট ার উিত শােটির ভজেো েব্াইটক চুপ কজরটয় হদয়। েব্াই চুপচাপ হচয়াটর 
ব্টে  ভীর ম্টিাটর্াট র ভজেটত হপায়াটরার জদটক তাকায়। Ecountez. আজম্ একো 
দীঘয তাজলকা ব্াজিটয়জেলাম্। েটন্দ ভািি ব্যজিটদর আজম্ তাটদর অিরম্ালার 
ক্রম্ািুোটর ক’ হথটক ি’ পর্যন্ত জচজিত কটরজেলাম্। হে তাজলকায় অটচিা, র েযম্য় 
একিিও জেল। ঝ’। আি রাটতর আট  পর্যন্ত র্ার পজরচয় আম্রা হকউ িািটত 
পাজরজি। র্জদও আজম্ েব্ েম্য়ই জিজশ্চত জেলাম্ এই অপরাটধর েটে ঝ’ অব্শযই 
িজডত, হেরকম্ হকউ রটয়টেই। আি রাটতর ঘেিা িম্াে করল আজম্ েজিক জেলাম্। 
জকন্তু  তকাল রাটত িতুি কটর েব্ জ টেব্ করটত, অপরাটধর অিো িতুি কটর 
েম্াধাি করটত ব্টেই িথম্ব্ার আজম্ বু্ঝটত পাজর, আজম্ একো জব্রাে ভুল কটর 
ব্টেজে। েটন্দ ভািিটদর তাজলকা হথটক আজম্ একো গুরুত্বপূেয িাম্ ব্াদ জদটয়জে। ত’ 
এতজদি র্াটক আজম্ ধতযটব্যর ম্টধযই আজিজি। 
  
আরও একিি অটচিা, ব্যজি? র েযম্য় চজরত্র? ভযাইে জকেুো িেন্ন হকৌতুটকর  লায় 
ব্টল। 
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োিা কথা ব্টল হপায়াটরা থাটম্। আম্াটদর েব্ার মু্টের ওপর জদটয় িাণ্ডা, অিুটত্তজিত 
হচাে বু্জলটয় হিয়, িা। জিক হেরকম্ িয়। হপায়াটরা ম্গ্ন  লায় ব্টল চটল ত’ েমূ্পেয এক 
জভন্ন তাৎপর্যম্য় ব্যজি কথাো ব্টল হে হেডজরকার জদটক ঝুোঁটক পটড জিটিটক োম্লাি 
ম্াদাম্ হিাটয়ল। আপিার স্বাম্ী েুিী িি। ম্াদাম্ হিাটয়ল ম্যাজ টক গুজল কটরজেটলি 
আম্াটদর এই ত’ ব্যজিজে। 
  
হেজড তীি হচাটে তাকায় হে হক? 
  
হপায়াটরা হিটপর জদটক জদটক তাকায়। হে এজ টয় আটে এব্ং জিক হেইরকম্ িব্ল 
কতৃযত্বব্যেক  লায় কথা ব্লটত শুরু কটর হদয়, হর্ ভেীটত পুজলশ আদালটত অপরাধীর 
জব্রুটি োিয হদয় আজম্ জম্িঃ হপায়াটরার ো াটর্য েটন্ধযটব্লার অটিকো আট  হ াপটি 
এ ব্াজডটত ঢুটক পটডজেলাম্। ব্েব্ার ঘটরর ভারী পদযার আডাটল লুজকটয় ব্টেজেলাম্। 
একিি রু্ব্তী হম্টয় হেেম্য় ঘটর ঢুটক আটলাো জ্বালাি। তারপর ফায়ার হপ্লটের 
োম্টি জ টয় দাোঁডাি। জতজি জকেু একো চাপ জদটয়, েম্ভব্ত হকাি জরং-এর ো াটর্য 
একো পযাটিল েজরটয় হফটলি। হেোি হথটক জতজি একো জপিল হব্র কটর হিি এব্ং 
ঘর হেটড হব্র  টয় র্াি। আজম্ ওটক অিুেরে কজর। জতজি একো রুম্াল জদটয় ের্টে 
জপিলোটক মু্টে একো হপাশাটকর ম্টধয েন্তপযটি হেো ঢুজকটয় হদি। হপার্াকো জম্টেে 
রাইটের। 
  
মু্ ূটতযর ম্টধয জিক তীক্ষ্ণ  লায় চীৎকার কটর ওটি, জম্টথয, পুটরাোই এেব্ জম্টথয। 
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VOLTA’ হপায়াটরা আঙুল হতাটল, এই  টেি হেই ত। জর্জি ম্যাজ  ব্াকযজল, জিটির 
হব্ািটক গুজল কটর েুি কটরটেি। 
  
আপজি জক পা ল  টয় হ টেি? জিপ্ত  লায় চীৎকার কটর ওটি জিক, আজম্ হকি 
ম্যাজ টক েুি করটত র্াব্? 
  
কারেো েুব্ ে ি। ম্াইটকল হেেটির েম্পজত্তর উত্তরাজধকার দেল করা। ম্াইটকল 
হেেি ম্যা টডলা ব্াকযজলর েটে ব্া দাটি আব্ি  টয়জেটলি। হেো ম্যাজ , আপজি িি 
ম্াদাম্ হিাটয়ল জিক। 
  
আপজি আপজি………. জিক কথা েুোঁটি পায়িা। ওটক হকম্ি হেই  ারাটিা, অৈথ িটল 
পডা ম্ািুর্ ম্টি  য়। ব্াকয ারা। থরথর কটর কাোঁপটত থাটক। হপায়াটরা ইেটপক্টর 
হিটপর জদটক তাকায়। পুজলশটক েব্র হদওয়া  টয়টে? হিপ ম্াথা হ জলটয় োয় হদয় 
 যাোঁ। ওরা েদলব্টল ব্াইটর অটপিা করটে। 
  
তা টল? এেি আম্রা একো পুটরাপুজর  ােযকর অব্ািব্ িােটকর োিী  টত চটলজে? 
  
জিক হফে কটর ওটি তা ব্লটত পাটরি। 
  
হপায়াটরা মৃ্দু  াটে  ত কটয়ক ম্াে ধটর আপজি এে  াউটে হর্ িােকো অজভিয় কটর 
চটলটেি। তটব্ এেটব্র ম্টধয আম্াটক হেটি আিাো আপিার েব্টচটয় ব্ড ভুল জেল 
ম্াদাম্ হিাটয়ল। এরকুল হপায়াটরা থাকটল আর হকউ িােটকর িধাি চজরত্র-িায়ক  টত 
পাটর িা। কেটিা িা। আপিার কব্র আপজিই জিটির  াটত েুোঁটডজেটলি। 
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. 
  
২২. 
  
িটে  ােজে মু্টডাটলা 
  
আপিারা পুটরা ব্যাপারো ব্যােযা চাি? হপায়াটরা তৃপ্ত ভজেটত চারপাটশ েব্ার মু্টের 
জদটক তাকায়। আজম্ িাজি অপরাধীটক  ারাব্ার  ব্য এো। আম্রা েব্াই এব্ার ব্াইটর 
ব্া াটি ঘটরর গুটম্াে হেটড মু্ি আব্ াওয়াটত এটে ব্েলাম্। ইজতম্টধয আম্াটদর েংেযা 
অটিক কটম্ হ টে। জিক-এর েটে ক্রফে দম্পজতটকও পুজলশ জিটয় হ টে। 
  
আজম্, হেডজরকা, শযাজলোর, লািারুম্, ভযাইে হপায়াটরাটক জঘটর ব্েলাম্। 
  
Eh bien, িথটম্ই স্বীকার কটর জিই, আজম্ হব্শ হব্াকা ব্িটত ব্াধয  টয়জেলাম্। 
পুটরাপুজর, েমূ্পেযভাটব্। একো ব্াচ্চা হম্টয় হর্ িাজক জিটিই আম্াটক হচটয়জেল। তদটন্তর 
৯০ শতাংশ অংশ ওিাটক ধতযটব্যর ম্টধযই আজিজি। ম্াদাম্ রাইে, আপজি র্েি 
ব্টলজেটলি আপিার ব্ান্ধব্ী একিি চতুর জম্টথযব্াদী, আজম্ আম্লই জদইজি। জকন্তু জক 
েজতয কথাোই ব্টলজেটলি আপজি। ভীর্ে েজতয। 
  
জিক েব্েম্য়ই ভীর্েরকম্ জম্টথয কথা ব্লত। হেডজরকা ব্টল। হেই কারটেই ব্ারব্ার 
অটলৌজককভাটব্ মৃ্তুযর  াত হথটক ওর হর াই হপটয় র্াব্ার কাজ িীগুটলা আজম্ হম্াটেই 
জব্শ্বাে কজরজি। 
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অথচ আশ্চর্যভাটব্, অজব্শ্বােযভাটব্ আজম্ কটরজেলাম্। 
  
ওগুটলা জক তা টল েজতয ঘটেজি? আজম্ িশ্ন কজর, েজতয ব্লটত জক, আজম্ হর্ রীজতম্ত 
েংশয়েি, স্বীকার কটর জিটত ব্াধয  ই। 
  
েুব্ চালাজকর েটে ব্যাপারগুটলা হর্ ঘটেটে তার ভাি করা  টয়জেল। হপায়াটরা আম্ার 
জদটক তাজকটয় োম্ািয হ টে আব্ার ব্লটত শুরু কটর, আর হেই ব্ািাটিা োিাটিা 
ঘেিাগুটলা েব্ার ম্টি োপ হফলটত শুরু কটর, ম্াদাম্ হিাটয়ল জিটকর িীব্ি েজতযই 
জব্পদেি। জকন্তু ঘেিার শুরু তারও অটিক আট । মূ্ল িেটে ঢুকব্ার আট  হেগুটলা 
েুোঁটয় র্াওয়া দরকার। আপিাটদর িািা িটয়ািি। 
  
োম্ািয হথটম্ হপায়াটরা আব্ার হশর্ করা কথার েূত্র ধটর ব্লটত থাটক, িথম্ হথটক 
আম্রা িাজি, েুন্দরী, িােচঞ্চল জিক ব্াকযজল ব্াজডোটক আটের্ম্য়, পা টলর ম্ত 
ভালব্াটেি। জকন্তু তার  াটত হেরকম্ োকা পয়ো জেল িা। ব্াজডো ব্ন্ধক হদওয়া জেল। 
জতজি োকা েুোঁিজেটলি, িচণ্ডভাটব্ ম্জরয়া  টয়। োকার িটয়ািি জেল তার, অথচ জতজি 
হেো পাজেটলি িা! হল-েটকতটত রু্ব্ক ম্াইটকল হেেটির েটে তার পজরচয়  ল। 
হেেি তার হেৌন্দটর্য আকজর্যত  য়। জিক িািটতি হেেি হকাজেপজত কাকার জব্শাল 
েম্পজত্তর একম্াত্র উত্তরাজধকারী। উজি ভাব্টলি ভ ব্াি মু্ে তুটল হচটয়টেি। কার্যটিটত্র 
জকন্তু হদো হ ল হেেি হম্াটেই হেরকম্ তীিভাটব্ ব্া জেজরয়ােভাটব্ জিটকর িজত 
আকজর্যত  য়জি। ওর েে আিন্দদায়ক লা ত হেেটির, ব্যে এইেুকুই জেল ওর তরটফর 
আকর্যে। স্কারব্টরাটঘাটত আব্ার হদো  ল দুিটির। আর এোটিই পুটরা উটল্ট পাটল্ট 
হ ল ব্যাপারো। ম্যাজ র েটে আলাপ  ল হেেটির, জিটকর ম্াধযটম্ই। আর পা টলর 
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ম্ত, দুব্যারভাটব্ উজি হিটম্ পডটলি ম্যাজ র েটে িথম্ দশযটিই। জিক িায় ব্জ্রা ত 
 ল। ম্যাজ টক হকািজদিই উজি েুন্দরী ব্টল ভাটব্িজি। জকন্তু রু্ব্ক হেেটির কাটে উজি 
অিযরকম্। তার িটিয পৃজথব্ীর একম্াত্র হম্টয়। হ াপটি দুিটি ব্া দাটি আব্ি  টলি। 
একিটিই ম্াত্র িািটলি পুটরা ব্যাপারো। ম্াদাম্ হিাটয়ল জিক। হব্চারা ম্যাজ , হে েুজশ 
জেল হর্ একিটির েটে জব্র্য়ো জিটয় হে কথা ব্লটত পারত। হিজম্ক ব্া ব্া দত্তার 
জচজিগুটলাও হব্ািটক পটড হশািাটতি জতজি। আর ঐ ভাটব্ই উইটলর কথাো ম্াদাম্ 
হিাটয়ল জিক িািটত হপটরজেটলি। ব্যাপারো ওর ম্াথায় হ োঁটথ জ টয়জেল। 
  
তারপরই েযার ম্যাথু হেেটির অিতযাজশত, আচম্কা মৃ্তুয ঘেল। তারপরই রইল 
ম্াইটকল হেেি র েযিিকভাটব্ জিটোোঁি  টয় হ টেি। আর েটে েটে আম্াটদর জিটকর 
ম্াথায় চম্কিদ একো পজরকল্পিা এটে হ ল। হেেি িািটতি িা জিটকর িাম্ও 
ম্যা টডলা। ওটক জিক ব্টলই িািটতি জতজি। অথচ পৃজথব্ীর েব্াই িািত হেেটির 
োটথ জিটকরই ব্নু্ধত্ব। ম্যাজ র োটথ ওর েম্পকয তেিও েব্ার কাটে হ াপি। এই 
েুটর্া োটকই জিেুোঁতভাটব্ কাটি লা াটব্ি জিক করটলি জিক। হেেটির েটে জিটির 
ব্া দাটির কথা িচার করটল হকউই েুব্ই একো তাই আশ্চর্য  টব্ িা। জকন্তু হেো 
করটত  টল, ম্যাজ টক অব্শযই ম্রটত  টব্। কারে, আেল েজতযো একম্াত্র হে-ই 
িাটি। েম্য় েুব্ কম্ জেল ওর  াটত। জিটির ওপর িােঘাতী  াম্লার ভাি কটর, 
েুটকৌশটল উজি ম্যাজ টক কটয়কজদি জিটির কাটে এটি রােব্ার ব্যব্িা কটর হফলটলি। 
এ িেটে ব্টল রাজে ওর ওপর িােঘাতী  াম্লার েব্ কজেই জিেুোঁতভাটব্ োিাটিা। 
েজব্র দজড উজিই হকটে হরটেজেটলি। জিটিই ( াজড জিটয় ধাক্কা হম্টর তারপর)  াজডর 
হিটকর তার জেোঁটড হদি। পাথরোও ব্লাব্াহুলয উজি জিটিই হফটলজেটলি। তেি হর্ 

http://www.bengaliebook.com/


 পেরিল অ্যাট এন্ড হাউস । আগাথা রিরি । এিকুল পোযারিা সমগ্র 
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পাথটরর তলায়, স্নাটির িায় ায় উজি  াজির জেটলি িা হেো জিশ্চয়ই ব্টল জদটত  টব্ 
িা। 
  
তারপর উজি কা টি আম্ার িাম্ হদেটলি। ওিার এত ব্ড দুিঃো ে, ব্যাপারোটক 
আরও জব্শ্বােটর্া য করার িটিয আম্াটক এরকুল হপায়াটরাটক এর ম্টধয হেটি আিটলি, 
িডাটলি। আর আজম্ও েজতয েজতয ওর েুজপটত গুজলর ফুটোো হদটে জব্শ্বাে কটর জিলাম্ 
হর্ অঘেিগুটলা ঘটেটে। আর ওিার ফাোঁটদ পা জদটয় আজম্ও ব্টল হফললাম্, জেিান্ত 
জিলাম্ ওিার েটে েটে থাকব্ার িটিয হকাি আত্মীয়াটক হডটক আিটত। জিকও জিক 
এই েুটর্া োই েুোঁিজেটলি। উজি ম্যাজ টক হডটক পািাটলি। 
  
তারপর হরজডওটয় উজি শুিটত হপটলি, িািটত পারটলি হেেটির মৃ্তুযর, জিটোোঁি  টয় 
র্াব্ার েব্রো েজতয। ব্যে, জিজশ্চন্ত  টলি উজি। এেি ওিার  াটত িচুর েম্য়। 
পজরকজল্পতভাটব্ এট াব্ার েুটর্া  এটে হ ল ওর  াটত। িথটম্ই ম্যাজ র হথটক ম্াইটকল 
হেেটির হলো হিম্পত্রগুটলা হকৌশটল আদায় কটর জিটলি। তারপটরর অপরাধক্রম্ েুব্ 
ে ি, অিুম্াি েম্ভব্। ব্াজি হপাডাটিার পাজেযর রাটত ম্যাজ টক জিটয় শীতটপাশাক হিব্ার 
অিু াটত ব্াজডটত এটলি। হব্ািটক জিটির শালো পরটত জদটলি। তাটক বু্ঝটত িা 
জদটয় হকাি একো পটথ ব্াজডর ব্াইটর এটে হব্ািটক গুজল কটরই দ্রুত ব্াজডর হভতটর 
ঢুটক হ টলি। জপিলোটক ব্াইটরর ঘটরর ফায়ারটপ্লটের কাটির হ াপি পযাটিটলর 
হভতর লুজকটয় হফলটলি। ওর দৃঢ় ধারো জেল হেোর অজিটত্বর কথা হকউ িািত িা 
(দুভযা যব্শত এজলি হেোর হোোঁি িািত)। তারপর হদাতলায় জ টয় অটপিা করটত 
লা টলি র্তিে পর্যন্ত িা হশািা হ ল লাশ আজব্ষৃ্কত  টয়টে, হে ব্যাপাটর জিজশ্চত 
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 টলি। তারপরই েুটে হব্র  টলি জতজি হেঞ্চ উইিটডাো জদটয়ই েম্ভব্ত তাডাতাজড 
হপৌঁেব্ার িটিয। 
  
জক দুদযান্তভাটব্ জিটির চজরত্রটত অজভিয় কটর চটলজেটলি উজি। অোধারে, া একো 
দারুে িােটকর ম্ঞ্চ োজিটয় তুটলজেটলি জতজি এই ব্াজডোটক। পজরচাজলকা এজলি 
একব্ার ব্টলজেল এই ব্াজডোটত শয়তাি ব্াে কটর। আজম্ ওর েটে েমূ্পেয একম্ত। 
আর হেই শয়তাটির অিুটিরোটতই আম্াটদর হোট্ট, জম্জষ্ট হম্টয়জে, ম্াদাম্ হিাটয়ল জিক 
এতব্ড একো জিিুর অপরাধ ঘজেটয় হফটলি। তটব্ এোও জিক উজি র্া জকেুই 
কটরজেটলি েব্ই এই ব্াজডোটক ব্াোঁচাটতই কটরটেি। িাটের হচটয়ও জিয় জেল ওিার 
কাটে এই এে  াউে। 
  
জকন্তু হেই জব্র্াি চটকাটলে? এই ব্যাপারো এেিও আম্ার ম্াথায় হঢাটকজি। হেডজরকা 
হকৌতূ লী  লায় ব্টল। 
  
েুব্ই চতুরভাটব্, িায় হপশাদাজর অপরাধীর ম্ািজেকতায় ব্যাপারো করা  টয়জেল। 
ম্যাজ র েুি  ওয়াো হর্ দুঘযেিা জেল, ম্যাজ  হর্ েুজির লিয জেল িা, তার লিয হর্ 
এেিও জিক, হেো হব্াঝাব্ার িটিযই  ােপাতাটলর ম্টধযও েুি করার হচষ্টা  ল, 
িােকো ঘোি  টয়জেল। ম্াদাম্ হিাটয়ল জিক জিটিই তার  লার স্বর জব্কৃত কটর 
ম্াদাম্ রাইেটক হফাি কটরি। 
  
ও  ওো তা টল জিটকর  লা জেল? হেডজরকা অব্াক  লায় ব্টল। 
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অব্শযই। Nest ce pas? হপায়াটরা ম্াথা দুজলটয় িাটজ্ঞর ভজেটত  াটে আর হক  টব্? 
 টত পাটর? তারপর, উজি হেই চটকাটলটের ব্াক্স এটে হপৌঁেটিার পর তার ম্টধয হথটক 
জতিটেটত হকাটকি পুটর হদি (জিটির হপাশাটকর হভতর হ াপি হকাটকি জিটয় 
এটেজেটলি উজি  ােপাতাটল, েম্ভব্ত এই পজরকল্পিাোর িটিযই। কারে ম্াদাম্ হিাটয়ল 
েুব্ ভাল কটর িািটতি, উজি জিটিই আম্াটক হকৌশটল তা িাজিটয় জদটয়জেটলি)। 
ম্াদাম্ রাইটের ম্াদক হিব্ার অতীত ইজত াে আজম্ িাজি। তারই পািাটিা চটকাটলটের 
হভতর হকাটকি থাকাো তাই েুব্ই স্বাভাজব্ক। উজি হভটব্ জিটয়জেটলি আজম্ এব্ং পুজলশ 
হেটিটত্র েুব্ ে টিই দুই আর দুই-এ চার করব্। জব্র্ িটয়াট র,  তযার হচষ্টার 
অজভটর্াট  ম্াদাম্ হিাটয়ল রাইেটক হেপ্তার করা  টব্। ে ি অি। আর অিয ব্াটক্স 
আম্ার কাডযো? এো উজি একো অোধারে চাল জদটয়জেটলি। আম্ার পািাি ফুটলর 
হতাডার েটে হদওয়া কাডযোটকই উজি আব্ার ব্যব্ ার কটরজেটলি চটকাটলটের ব্াটক্স। 
  
োম্ািয িীরব্তার পর হেডজরকা জব্র্ণ্ণ  লায় ব্টল। জকন্তু হকি? জিক আম্ায় ব্ারব্ার 
হকি েুজি োিাব্ার হচষ্টা করটে? আম্ার হকাটের পটকটে হকিই ব্া জপিলো হরটেজেল? 
জব্র্ হম্শাটিা চটকাটলে আজম্ পাজিটয়জেলাম্ হব্াঝাব্ার, িম্াে করব্ার হচষ্টা কটরজেল? 
  
িশ্নো আপিার ম্টি িা াো স্বাভাজব্ক। আো ম্াদাম্, আপজি একো কথা ব্লুি হতা 
আম্াটক। আপিার ম্টি কেিও এই ব্যাপারো এটেটে হর্ ম্াদাম্ হিাটয়ল আপিাটক 
আর ততো পেন্দ কটরি িা ইদািীং? হপায়াটরার িশ্নো শুটি হেডজরকা দৃঢ়  লায় ব্টল, 
িা, এরকম্ হতা কেিও ম্টি  য়জি। ব্রং ও আম্াটক পেন্দ কটর ব্টলই ম্টি  ত। 
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হপায়াটরা এব্ার ঘুটর তাকায় জম্িঃ লািারুম্, একো কথা েজতয েজতয ব্লুি। েভাটব্ 
ব্লটলি। ম্াদাম্ হিাটয়ল জিটকর েটে আপিার হকাি েম্পকয রটয়টে, ম্াটি জেল? 
  
লািারুম্ ম্াথা িাটড, িা , অস্বীকার করব্ িা, একো েম্য় জিটকর িজত আম্ার জকেুো 
দুব্যলতা জেল জকন্তু অল্প েম্টয়ই তা কাজেটয় উজি। হেজডর িজত আজম্ তারপর হথটকই 
জিটব্জদত। 
  
আহ্, এোই ওিার োটিজড। উজি ম্ািুর্ (পুরুর্) হক আকর্যে করটতি। আর তারপর 
তারা ওটক হেটড অিয হকাি িারীটত েটর হর্টতি, র্াইট াক, ম্াদাম্ রাইে, আপিার 
িটশ্নর উত্তরো আশা কজর হপটয় হ টলি?  যাোঁ, উজি জম্িঃ লািারুম্টক ভালব্ােটতি, 
এেিও ভালব্াটেি। আপিাক েজরটয় জদটয় উজি জম্িঃ লািারুম্টক হপটত হচটয়জেটলি। 
লািারুম্টক হকটড হিব্ার েম্য়ো, তারপর হথটকই উজি আপিাটক ঘৃো করটত শুরু 
কটরি। অেম্ভব্ ঘৃো। অব্শয, তার িকাশ উজি ঘেটত হদিজি হকািজদিও। 
  
জকন্তু জম্িঃ হপায়াটরা, জিক হর্ অপরাধী হেো কেি, জকভাটব্ আপিার ম্টি  ল? এব্ার 
শযাজলোর িশ্ন কটরি। 
  
হপায়াটরা জব্িীতভজেটত  াটে িশ্নো শুটি, েুব্ লিার েটে স্বীকার করব্, ব্যাপারো 
আম্ার ম্াথায় আরও আট  আো উজচত জেল। অটিক আট । জকন্তু ম্াদাম্ হিাটয়ল 
জিকটক আজম্ জব্শ্বাে কটরজেলাম্। উজি র্া ব্লটতি অটন্ধর ম্ত জব্শ্বাে করতাম্। জকন্তু 
তারপর আচম্কা আম্ার হচাটে একো ব্যাপার ধরা পটড। উজি অতযন্ত চতুর ম্জ লা 
জিকই। জকন্তু উজি একো হোট্ট ভুল কটর হফটলজেটলি। হেৌভা যব্শত হশর্ পর্যন্ত র্া 
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আম্ার িির এডায়জি। আজম্ র্েি ওিাটক ব্ললাম্ হকাি ব্নু্ধ ব্া আত্মীয়াটক ওিার 
কাটে এটি েেী জ োটব্ রােটত, উজি জিম্রাজি  ব্ার ভাি করটলি। অথচ ততজদটি 
উজি ম্যাজ টক এোটি আেব্ার িটিয হেজলোম্ কটর জদটয়জেটলি। এই হোট্ট ভুলো র্েি 
ধরটত পারলাম্ ওিার, আম্ার িথম্ েিক িডল। ম্যাজ  এোটি হপৌঁটে ওর ব্াব্া ম্াটক 
হপৌঁোটিার েব্র িাজিটয় একো জচজি জদটয়জেটলি। িথটম্ িা ধরটত পারটলও, হশর্ 
পর্যন্ত জচজির একো জিরী  অংশই আম্ার হচাে েুটল জদটয়জেল। ম্যাজ  জলটেজেটলি আজম্ 
েজতয বু্ঝটত পারজে িা জিক আম্াটক এভাটব্ তজডঘজড চটল আেব্ার িটিয হকি তার 
করল। ম্েলব্াটরর পটর আেটলও হতা িজত জেল িা। এই ম্েলব্ার শব্দো আম্ার 
ম্জিটষ্ক হ োঁটথ র্ায়। জিক এভাটব্ হকি আট ভাট ই তার কটরজেটলি? ম্েলব্ার কথাো 
হকি উটিে কটরজেটলি? তজডঘজড তার আট  হকি ম্যাজ টক হডটক আিটলি? 
  
হপায়াটরা থাটম্। একো লম্বা শ্বাে োটড। তার একোই কারে, ম্াদাম্ হিাটয়ল 
হচটয়জেটলি ম্েলব্ার রাতো ম্াদাম্ ম্যাজ  এে  াউটে  াজির থাকুি। জকন্তু হকি তার 
হেই তীি আকুজত? আম্ার হচাে েুটল হ ল। এব্ার ম্াদাম্ হিাটয়ল জিকটক আজম্ জভন্ন 
আটলায় হদো শুরু করলাম্। ওর ব্িব্যগুটলাটক অটন্ধর ম্ত জব্শ্বাে িা কটর কাোটেোঁডা 
করা শুরু করলাম্। র্ার ফটল উটি এল এক একো জিম্যম্ েতয। ম্াদাম্ ম্যাজ টক োত 
তাডাতাজড ম্েলব্াটরর ব্াজি হপাডাটিার রাটত এে  াউটে হডটক আিা  টয়জেল েুি 
করার িটিযই। জকন্তু হকি? এই র েয েম্াধাটি আম্ার অব্শয ভীর্েরকম্ ো ার্য 
কটরটে। ব্নু্ধব্র হ জিংে। এক েন্ধযায় ও ম্যাজ  িাম্ো জিটয় জব্টের্টে ব্টেজেল  িাৎ 
কটরই। ম্যাজ  িাম্ো জক জক  টত পাটর পুটরা আকাটর ম্যা জ । ম্া যাটরে। ঝলটে 
উটিজেল। ম্াদাম্ ম্যাজ -র পুটরা িাম্ো ম্যা টডলা িয়টতা? এব্ং ……… হোোঁি জিটয় 
িািলাম্ আম্ার অিুম্ািই জিক। র টেযর হঘার িটের ম্াটঝ দুই ম্যা টডলা ব্াকযজলর 
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উপজিজত িািটত পারার পরই ব্যাপারো আম্ার কাটে অটিকো পজরষ্কার  টয় র্ায়। 
ব্াজকো এরকুল হপায়াটরার হেই জব্েযাত ধূের ম্জিটষ্কর কাম্াল। 
  
আম্ার িথম্ েেকাো অব্শয হলট জেল ম্াত্র কয়জে হিম্পত্র হদটে। একিি হিজম্কা 
হতা তার হিজম্টকর েব্গুটলা হিম্পত্রই হরটে হদটব্। ম্াদাম্ হিাটয়ল ব্াকযজলর কাটে 
ম্াত্র ওই কয়জে জচজি হকি? তার উত্তর ম্াদাম্ হিাটয়ল ম্যাজ র কাে হথটক তার কাটি 
লা টব্ এরকম্ কটয়কো জচজি হব্টে জিটয়জেটলি। আর হেই জচজিগুটলারই একো জকন্তু 
আম্ার কাটে, েম্ি িে েুটল জদল। হপায়াটরা এব্ার একেু থাটম্। ও হেই জেজপকযাল 
ভজেটত হ াোঁটফ হম্াচড হদয়। কম্যাোর শযাজলোর উৎেুক  লায় িশ্ন কটরি হেো জক? 
  
হপায়াটরা জব্িীত ভজেটত  াটে চলজত ব্েটরর হফব্রুয়াজর ম্াটের ২৭ তাজরে ম্াদাম্ 
হিাটয়ল জিটকর অযাটপিজডক্স অপাটরশাি  য়। অথচ, ম্াইটকল হেেটির ম্াচয-২ 
তাজরটের জচজিটত হে জব্র্টয় হকাি উটিে হিই। হকাি উটদ্ব  ব্া দুজশন্তা হিই। কুশল 
িশ্ন হিই। ওই জচজিোই জিজশ্চত কটর হদয়, আম্াটক িায় হচাটে আঙুল জদটয় বু্জঝটয় 
হদয় জচজিগুটলা ম্াদাম্ হিাটয়ল জিক-হক হলো  টতই পাটর িা। অিয কাউটক হলো। 
অিয কাটরা িটিয হলো। হক? হেো বু্ঝটত েুব্ হব্জশ বু্জিম্াি  ব্ার দরকার  য় িা। 
এরপর পুটরা ম্াম্লাো আম্ার কাটে িটলর ম্ত পজরষ্কার  টয় র্ায়। 
  
হেডজরকা েিল হচাটে তাকায় একো জম্জষ্ট, হোট্ট হম্টয়……….. 
  
হপায়াটরা এব্ার  িাৎ লািারুটম্র জদটক জফটর তাকায় একো ব্যাপার আম্ার কাটে 
এেিও পজরষ্কার  য়জি। আপজি জক আম্াটক ো ার্য করটব্ি? 
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লািারুম্ অব্াক হচাটে তাকায়। জকেুো শজিতও। 
  
হপায়াটরা  াটে হর্ েজব্োর ৫০ পাউে দাম্  ব্ার কথা িয়, আপজি তার িটিয ম্াদাম্ 
হিাটয়লটক ১০০ পাউটের দর জদটয়জেটলি হকি? 
  
লািারুম্ কটয়ক মু্ ূতয হপায়াটরার মু্টের জদটক জব্িত ভজেটত তাজকটয় থাটক। তারপর 
 াটে। কাোঁধ ঝাোঁজকটয় ব্টল, হদেুি জম্িঃ হপায়াটরা, আজম্ একিি ব্যব্োয়ী। আপজি জিকই 
ব্টলটেি। েযার জিটকালাটের ওই েজব্ো েম্ভব্ ২০-২৫ পাউটের হব্জশ দাম্  টব্ িা। 
তবু্ আজম্ ১০০ পাউে দর জদটয়জেলাম্। কারে আজম্ িািতাম্ জিক েজব্োর ব্ািার দর 
র্াচাই কটর হদেটব্। এব্ং িািটব্ আজম্ িকৃত ব্ািার দটরর অটিক হব্জশ দর জদটয়জে। 
তারপর হথটক আজম্ হকাি েজব্ ব্া জিজিে জকিটত হচটয় দর জদটল ও আর ব্ািার দর 
র্াচাই করটত হর্ত িা। অটিক কম্ দর জদটয় এ ব্াজডটত দশ ব্াটরা পটিটরা  ািার 
পাউে দাটম্র পুরটিা জিজিেপত্র জকটি জিটত পারতাম্ আজম্ একব্ার ৫০-৭৫ পাউে 
িজত কটর। 
  
হপায়াটরা  াটে, থাক, এই ম্াম্লায় আর হকাটিা উত্তর িা-িািা িশ্ন রইল িা। 
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